
Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SEKO S.A. za III kwartał 2009 r.

I. Zasady rachunkowości - metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym tj. od 01.07.2009 do 30.09.2009 r. Spółka SEKO 

S.A.  nie  dokonała  zmiany  zasad  rachunkowości.  Przyjęte  przy  sporządzeniu  raportu  kwartalnego 

zasady rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2008 r. opublikowanym 
w dniu 14.04.2009 r.

II.  Informacje  o  istotnych  zmianach  wielkości  szacunkowych,  w  tym  o  korektach  z  tytułu 
rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł 30.09.2009 r. 31.12.2008 r. 30.09.2008 r.
Rezerwa z tytułu dodatnich różnic 
kursowych 
Z tytułu amortyzacji podatkowej wyższej 
niż księgowa 28 11 9

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego razem 28 11 9

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł 30.09.2009 r. 31.12.2008 r. 30.09.2008 r.
Z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń 0 334 238
Z tytułu odpraw emerytalnych 23 23 23
Odpisy aktualizujące należności 4 4 5
Z tytułu różnic kursowych

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
razem 27 361 266

Stan rezerw na odprawy emerytalno – rentowe na dzień 30.09.2009 r. wynosił 124 tys. zł i był taki sam 
jak na początku 2009 r.

III. Informacja o dokonanych odpisach aktualizujących 

W  III  kwartale  2009  r.  Spółka   nie  utworzyła,  ani  nie  rozwiązała  żadnych  nowych  odpisów 
aktualizujących. 

Stan poszczególnych odpisów aktualizujących na dzień 30.09.2009 r. wynosił 20 tys. zł.

a) Rzeczowe aktywa trwałe
b) Inne

c) Należności 20

Razem 20
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1. Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta w III kwartale 2009 r., wraz z wykazem 
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 

W III  kwartale  2009 r.  Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży  w wysokości  24 826 tys.  zł,  co 
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza spadek o 1,9%, przy czym przychody 
ze sprzedaży produktów obniżyły się o 16,7%, zaś przychody ze sprzedaży towarów i  materiałów 
wzrosły  blisko  45-krotnie  i  osiągnęły  poziom  3  813  tys.  zł.  Przyczyną  spadku  przychodów  ze 
sprzedaży produktów była w dużej mierze rezygnacja z produkcji  i  sprzedaży najmniej rentownych 
wyrobów,  zaś  znaczący  wzrost  przychodów  ze  sprzedaży  towarów  i  materiałów  jest  wynikiem 
uruchomienia stacji paliw płynnych w styczniu bieżącego roku i przejęcie działalności handlowej spółki 
Złota Rybka Bis.
Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w III kwartale 2009 r. 439 tys. zł i był o 26,5% niższy niż w III 
kwartale ubiegłego roku. Zysk netto osiągnięty przez SEKO S.A. w bieżącym okresie miał wartość 526 
tys. zł i był niższy o 9,6% niż w tym samym kwartale ubiegłego roku, kiedy to wyniósł 582 tys. zł. 

W  ujęciu  narastającym  (po  trzech  kwartałach  2009  r.)  Spółka  odnotowała  przychody  netto  ze 
sprzedaży w wysokości 76 602 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,0% w stosunku do tego samego okresu 
roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 2 322 tys. zł (spadek o 6,7%), zaś zysk netto 
miał wartość 1 947 tys. zł (spadek o 19,7%).

Podstawową przyczyną pogorszenia wyników finansowych Spółki zarówno w samym III kwartale 2009 
r., jak i okresie trzech kwartałów bieżącego roku jest ogólne pogorszenie koniunktury gospodarczej 
zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach europejskich, związane z ogólnoświatowym kryzysem 
gospodarczym. Niekorzystny wpływ na wyniki działalności miał również poziom kursów walutowych, 
które kształtowały się na zdecydowanie wyższym poziomie niż w analogicznych okresach ubiegłego 
roku. W przypadku spółki SEKO S.A., która importuje istotną część surowców produkcyjnych miało to 
negatywny wpływ na poziom kosztów produkcji.

We wrześniu 2009 r.  Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji  pod nazwą „Rozbudowa 
zakładu przetwórni ryb” obejmującej budowę zakładu przetwórstwa ryb, zakup i montaż urządzeń i linii 
technologicznych do przetwórstwa ryb, zakup i montaż urządzeń do przygotowywania produktów do 
sprzedaży oraz zakup wewnętrznych środków transportu. Prognozowana wartość inwestycji to 36,0 
mln zł (netto), zaś wysokość dofinansowania, o które wnioskuje Spółka to 10,8 mln zł. Wniosek został 
złożony  w  ramach  programu  operacyjnego  „Zrównoważony  rozwój  sektora  rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, środek 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa 
i obrotu”.  Planowany termin zakończenia całej inwestycji  to grudzień 2010 r.  Obecnie wniosek jest 
poddawany ocenie.

W III kwartale 2009 r. nie wystąpiły istotne niepowodzenia w działalności Spółki.

2. Czynniki  i  zdarzenia,  w szczególności  o  nietypowym charakterze,  mające  wpływ  na 
wynik finansowy SEKO S.A. w III kwartale 2009 r.

Do najważniejszych czynników, które wpłynęły na wynik finansowy Spółki w III kwartale 2009 r. można 
zaliczyć niski kurs polskiej waluty wobec głównych walut zagranicznych, co utrzymywało na wysokim 
poziomie  wyrażony  w  złotówkach  koszt  głównego  surowca  produkcyjnego,  którym  są  świeże 
i mrożone  śledzie.  Ponadto  w  efekcie,  prowadzonej  w  sposób  ciągły,  oceny  rentowności 
poszczególnych produktów, podjęto decyzję o rezygnacji z produkcji najmniej rentownych wyrobów, 
co wpłynęło na obniżenie przychodów ze sprzedaży. Wpływ na wyniki finansowe miał również wzrost 
rozpoznawalności  marki  SEKO.  Spółka  kontynuowała  w III kwartale  2009  r.  prace  nad 
udoskonalaniem istniejących produktów, co miało niewątpliwie wpływ na poprawę ich jakości. Wpływ 
na wynik finansowy w III kwartale 2009 r. miał również rozwój detalicznej sprzedaży paliw. Ponadto 
prowadzono działania, których celem było obniżenie kosztów bieżącej działalności Spółki. 
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Spółka  kontynuowała  również  prace  związane  z  przygotowaniami  do  rozbudowy  zakładu 
produkcyjnego. Została m.in. przygotowana dokumentacja aplikacyjna w związku z ubieganiem się 
o dofinansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej.

3. Informacja na temat sezonowości lub cykliczności działania SEKO S.A. w III kwartale 
2009 r.

Z działalnością Spółki wiąże się sezonowość typowa dla branży przetwórstwa rybnego. Najwyższe 
przychody i zyski są realizowane w IV kwartale roku, co wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na 
przetwory rybne w okresie przedświątecznych oraz większą konsumpcją ryb w miesiącach jesienno-
zimowych.  Niższa  sprzedaż  jest  realizowana  w  I  kwartale  roku.  Z  kolei  najniższe  przychody  są 
realizowane w II oraz III kwartale, kiedy to, ze względu na wyższe temperatury, obniża się popyt na 
przetwory rybne. Trzeci kwartał 2009 r. potwierdza powyższą prawidłowość. Osiągnięte w tym okresie 
przychody były wyższe niż w II kwartale zaś niższe niż w I kwartale 2009 r. 

Czynnikiem łagodzącym sezonowość przychodów ze sprzedaży przetworów rybnych są przychody 
osiągane w związku z prowadzoną przez Spółkę stacją paliw płynnych. Spółka prowadzi stację paliw 
od  stycznia  2009  r.,  czyli  niespełna  rok,  nie  dysponuje  zatem danymi  mogącymi  wskazywać  na 
sezonowość tej  działalności.  Obecnie widoczny jest  systematyczny (z  kwartału na kwartał)  wzrost 
przychodów z tytułu tej działalności.

4. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych 

W III kwartale 2009 roku spółka SEKO S.A. nie dokonywała transakcji emisji, wykupu i spłaty dłużnych 
i kapitałowych papierów wartościowych.

5. Informacja o wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendzie

W III kwartale 2009 r. spółka SEKO S.A. nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy. 

6. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób 
wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

W dniu 22 października 2009 r. została zawarta pomiędzy Spółką (jako inwestorem) a GANZ Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Sianowie (jako wykonawcą) umowa o roboty budowlane, której przedmiotem 
jest wykonanie i oddanie obiektu w postaci hali produkcyjnej nie później niż do 30 września 2010 r. 
Wartość zawartej umowy wynosi 14 150 000 (czternaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) zł netto.

Na podstawie umowy wykonawca wykona wszystkie roboty objęte projektem budowlanym z wyjątkiem 
następujących: instalacji branży sanitarnej, instalacji branży elektrycznej, instalacji branży chłodniczej. 
Instalacje te zostaną wykonane przez inne podmioty niż wykonawca na podstawie odrębnych umów, 
których stroną będzie Spółka.

Nowa hala produkcyjna zwiększy potencjał produkcyjny Spółki i będzie mieć istotny wpływ na przyszłe 
wyniki finansowe Emitenta.

7. Zmiany  zobowiązań  lub  aktywów  warunkowych  które  nastąpiły  od  zakończenia 
ostatniego roku obrotowego

Na koniec września 2009 r. zobowiązania warunkowe Spółki z tytułu zabezpieczeń kredytów wyniosły 
4 500 tys. zł. i były niższe o 2 500 tys. zł niż na koniec poprzedniego roku obrotowego. 

Należności warunkowe z tytułu sprzedaży udziałów na dzień 30 września 2009 r. wyniosły 1 350 tys. 
zł. Na koniec ubiegłego roku Spółka nie posiadała należności warunkowych.
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