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1. Wybrane dane finansowe  
 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

w tys. zł w tys. EUR 

1 kwartał 
narastająco / 
2012 okres od 
2012-01-01 do 

2012-03-31 

1 kwartał 
narastająco / 
2011 okres od 
2011-01-01 do 

2011-03-31 

1 kwartał 
narastająco / 
2012 okres od 
2012-01-01 do 

2012-03-31 

1 kwartał 
narastająco / 
2011 okres od 
2011-01-01 do 

2011-03-31 

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

29.694 27.874 7.112 7.061 

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 994 -469 238 -119 

 III. Zysk (strata) brutto 925 -373 222 -94 

 IV. Zysk (strata) netto 741 -393 177 -100 

 V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

1.770 -133 424 -34 

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-874 -1.730 -209 -438 

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

-1.147 2.372 -275 601 

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -251 509 -60 129 

 IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego 
kwartału i na koniec poprzedniego roku 
obrotowego) 

94.064 96.468 22.603 21.841 

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
(na koniec bieżącego kwartału i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

47.913 51.058 11.513 11.560 

 XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec 
bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego 
roku obrotowego) 

8.556 9.123 2.056 2.066 

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec 
bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego 
roku obrotowego) 

24.939 27.126 5.993 6.142 

 XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego 
kwartału i na koniec poprzedniego roku 
obrotowego) 

46.151 45.410 11.090 10.281 

 XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego 
kwartału i na koniec poprzedniego roku 
obrotowego) 

665 665 160 151 

 XV. Liczba akcji / udziałów (w szt.) 6.650.000 6.650.000 6.650.000 6.650.000 

 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ 
EUR) 

0,11 - 0,06 0,03 - 0,01 

 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł/EUR) 

    

 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na 
koniec poprzedniego roku obrotowego) 

6,94 6,83 1,67 1,55 

 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału 
i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 

    

 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 
na jedną akcję (w zł/EUR) 
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Kursy EURO zastosowane do przeliczenia wybranych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat 
oraz rachunku przepływów pieniężnych: 

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I kwartał 2012 r. – 4,1750 
EUR/PLN 

Pozycje bilansowe na 31.03.2012 r. – 4,1616 EUR/PLN 

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I kwartał 2011 r. – 3,9476 
EUR/PLN 

Pozycje bilansowe na 31.12.2011 r. – 4,4168 EUR/PLN 

 

2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta 
 

Podmiotem dominującym w stosunku do SEKO S.A. jest Złota Rybka Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, która posiada 4 500 000 akcji SEKO S.A. co stanowi 
67,67% w kapitale zakładowym oraz 80,72% głosów na walnym zgromadzeniu SEKO S.A. 

SEKO S.A. nie posiada udziałów w innych podmiotach.  

 

3. Skutki zmian w strukturze SEKO S.A.   

W I kwartale 2012 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze SEKO S.A.  

 

4. Stanowisko Zarządu SEKO S.A. odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz  

Spółka nie publikowała prognoz na 2012 r. 

 

5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZ, zmiany w stanie posiadania 
akcjonariuszy w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego 

Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu SEKO S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego 
następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% akcji na WZ Spółki:  

 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

Wartość nominalna 
akcji (tys. PLN) 

Udział  
w kapitale (%) 

Liczba  
głosów 

Udział 
w głosach (%) 

Złota Rybka Sp. z o.o. 
z siedzibą w Rotmance 

4 500 000 450,0 67,67 9 000 000 80,72 

Fundusze inwestycyjne 
zarządzane przez OPERA TFI 

1 124 138 112,4 16,90 1 124 138 10,08 

 

Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu SEKO S.A. Złota Rybka Sp. z o.o. w okresie od przekazania 
ostatniego raportu okresowego tj. od dnia 20 marca 2012 r. nie zmieniła stanu posiadania akcji SEKO 
S.A.  

Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu SEKO S.A. liczba akcji Emitenta posiadanych przez fundusze 
inwestycyjne zarządzane przez Opera TFI na dzień publikacji niniejszego raportu była wyższa o 8 713 
sztuk niż na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego (tj. na dzień 20 marca 2012 r.). 
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6. Zestawienie stanu posiadania akcji SEKO S.A. przez Osoby Zarządzające i Nadzorujące 
wraz ze wskazaniem zmiany w stanie posiadania od przekazania poprzedniego raportu 
okresowego 

 
Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu SEKO S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego 
stan posiadania akcji SEKO S.A. lub uprawnień do nich przez Osoby Zarządzające i Nadzorujące 
Spółki przedstawia się następująco: 
 

Zarząd Spółki 

Na dzień 11 maja 2012 r. Kazimierz Kustra, Prezes Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 3 510 akcji 
SEKO S.A., co stanowi 0,053% kapitału zakładowego i 0,031% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. Dodatkowo Kazimierz Kustra posiada 2 000 udziałów o wartości 100 000,00 zł w spółce Złota 
Rybka Sp. z o.o., podmiocie dominującym wobec Spółki, dające mu udział wynoszący 54,570% 
w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. Złota Rybka Sp. z o.o. jest 
podmiotem dominującym wobec Spółki i na dzień 11 maja 2012 r. posiada 4 500 000 akcji SEKO S.A. 
dający udział w kapitale na poziomie 67,67% oraz w głosach na WZ na poziomie 80,72%. W  związku 
z powyższym Kazimierz Kustra w sposób pośredni posiada akcje Spółki dające mu udział na poziomie 
36,93% w kapitale zakładowym Spółki i 44,05% głosów na WZ Spółki. 

Na dzień 11 maja 2012 r. Tomasz Kustra, Wiceprezes Zarządu Spółki posiada bezpośrednio 341 akcji 
SEKO S.A., co stanowi 0,005% kapitału zakładowego i 0,003% głosów na WZ Spółki. Dodatkowo 
Tomasz Kustra posiada 555 udziałów o wartości 27 750,00 zł w spółce Złota Rybka Sp. z o.o., dające 
mu udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. 
W związku z powyższym Tomasz Kustra w sposób pośredni posiada akcje dające mu udział na 
poziomie 10,25% w kapitale zakładowym Spółki i 12,22% głosów na WZ Spółki.  

Na dzień 11 maja 2012 r. Joanna Szymczak, Wiceprezes Zarządu posiada bezpośrednio 115 akcji 
SEKO S.A. co stanowi 0,001% kapitału zakładowego i 0,001% głosów na WZ Spółki. Dodatkowo 
Joanna Szymczak posiada 555 udziałów o wartości 27 750,00 zł w spółce Złota Rybka Sp. z o.o., 
dające jej udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu 
wspólników. W związku z powyższym Joanna Szymczak w sposób pośredni posiada akcje dające jej 
udział na poziomie 10,25% w kapitale zakładowym Spółki i 12,22% głosów na WZ Spółki. 

 

Rada Nadzorcza Spółki 

Na dzień 11 maja 2012  r. Aleksandra Kustra, Członek Rady Nadzorczej Spółki, nie posiada 
bezpośrednio żadnych akcji SEKO S.A. Aleksandra Kustra jest żoną Kazimierza Kustry, Prezesa 
Zarządu Spółki. Akcje spółki SEKO S.A. oraz udziały w spółce Złota Rybka Sp. z o.o., podmiocie 
dominującym wobec Spółki, posiadane przez Kazimierza Kustrę są objęte małżeńską wspólnością 
ustawową. 

Na dzień 11 maja 2012  r. Danuta Kustra, Członek Rady Nadzorczej Spółki, nie posiada bezpośrednio 
żadnych akcji SEKO S.A. Danuta Kustra jest żoną Tomasza Kustry, Wiceprezesa Zarządu Spółki. 
Akcje spółki SEKO S.A. oraz udziały Tomasza Kustry w spółce Złota Rybka Sp. z o.o., podmiocie 
dominującym wobec Spółki, są objęte małżeńską wspólnością ustawową. 

Na dzień 11 maja 2012 r. Piotr Szymczak, Członek Rady Nadzorczej Spółki, nie posiada bezpośrednio 
żadnych akcji SEKO S.A. Piotr Szymczak jest mężem Joanny Szymczak, Wiceprezes Zarządu Spółki. 
Akcje spółki SEKO S.A. oraz udziały Joanny Szymczak w spółce Złota Rybka Sp. z o.o., podmiocie 
dominującym wobec Spółki, są objęte małżeńską wspólnością ustawową. 

Na dzień 11 maja 2012 r. Karolina Kustra, Członek Rady Nadzorczej Spółki nie posiada bezpośrednio 
żadnych akcji SEKO S.A. Karolina Kustra posiada natomiast 555 udziałów o łącznej wartości 
nominalnej równej 27 750,00 zł w spółce Złota Rybka Sp. z o.o., podmiocie dominującym wobec 
Spółki, które dają jej udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu 
wspólników. W związku z powyższym Karolina Kustra w sposób pośredni posiada akcje dające jej 
udział na poziomie 10,25% w kapitale zakładowym Spółki i 12,22% głosów na WZ Spółki. 

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej tj. Bogdan Nogalski, Grażyna Zielińska, Michał Hamadyk, 
Konrad Wilandt na dzień 11 maja 2012 r. nie posiadają w sposób bezpośredni, bądź pośredni akcji 
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SEKO S.A. 

W okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. od dnia 20 marca 2012 r. do dnia 11 
maja 2012 r. nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez Osoby Zarządzające 
i Nadzorujące. 

 
7. Informacja o postępowaniach sądowych. 
 
Spółka nie jest stroną postępowań sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, których wartość 
jednostkowa lub łączna stanowiłaby 10% kapitałów własnych Emitenta. 
 
8. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi. 
 
W I kwartale 2012 r. Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, które miały istotne 
znaczenie dla działalności Spółki.  
 
9. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, których wartość przekracza 10% 

kapitałów własnych Emitenta. 
 
W I kwartale 2012 r. spółka SEKO S.A. nie udzieliła gwarancji ani poręczeń których wartość 
przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. 
 
10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku 

finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań przez SEKO S.A. 
 
W I kwartale 2012 r. nie wystąpiły inne zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań przez SEKO S.A. 
 
11. Wskazanie czynników, które w ocenie SEKO S.A. będą miały wpływ na osiągane wyniki 

w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.  
 
Pozytywny wpływ na przychody osiągnięte przez Spółkę w II kwartale 2012 r. będą mieć Święta 
Wielkanocne, które w tym roku przypadły w kwietniu. Jest to okres, w którym występuje zwiększony 
popyt na wyroby oferowane przez Spółkę.  
 
Ponadto wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę będą mieć ceny ryb oraz surowców rolnych 
wykorzystywanych w produkcji, takich jak warzywa i olej, a także kurs polskiej waluty wobec głównych 
walut zagranicznych 


