
Pozostałe informacje

1. Wybrane dane finansowe 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.EUR
1 kwartał 

narastająco / 
2010 okres od 
2010-01-01 do 

2010-03-31

1 kwartał 
narastająco / 
2009 okres od 
2009-01-01 do 

2009-03-31

1 kwartał 
narastająco / 
2010 okres od 
2010-01-01 do 

2010-03-31

1 kwartał 
narastająco / 2009 

okres od 
2009-01-01 do 

2009-03-31

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 30.166 28.865 7.566 6.276

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1.827 1.766 458 384
 III. Zysk (strata) brutto 1.887 1.342 473 292
 IV. Zysk (strata) netto 1.525 1.008 383 219
 V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 6.955 3.233 1.744 703

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -2.527 103 -634 22

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej -2.865 -4.711 -719 -1.024

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1.563 -1.375 392 -299
 IX. Aktywa, razem 73.907 65.237 19.136 13.876
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23.476 19.302 6.078 4.106
 XI. Zobowiązania długoterminowe 115 0 30 0
 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 17.927 13.141 4.642 2.795
 XIII. Kapitał własny 50.431 45.935 13.058 9.771
 XIV. Kapitał zakładowy 665 665 172 141
 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) 0,23 0,15 0,06 0,03

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

 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 7,58 6,91 1,96 1,47

 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł/EUR)

 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 
na jedną akcję (w zł/EUR)

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 2010 r. – 3,9869

Pozycje bilansowe na 31.03.2010 r. – 3,8622

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I kwartał 2009 r. – 4,5994

Pozycje bilansowe na 31.03.2009 r. – 4,7013

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 akcjonariuszy SEKO 
S.A.

SEKO S.A. jest właścicielem 90,0% udziałów w spółce Złota Rybka Bis Sp. z o.o., które dają 90,0% 
udziałów w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.  Kapitał  zakładowy spółki  Złota Rybka Bis Sp. 
z o.o. wynosi 50,0 tys. zł. 
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3. Skutki zmian w strukturze SEKO S.A.  

W I kwartale 2010 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 2010 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

OPERA-
Kwiatkowski 
i Wspólnicy Spółka 
Komandytowo-
Akcyjna

1 115 425 111,5 16,77 1 115 425 10,004

Zgodnie  ze  stanem  wiedzy  Zarządu  SEKO  S.A.,  w  okresie  od  przekazania  ostatniego  raportu 
okresowego, tj. od dnia 22 marca 2010 r. do dnia 14 maja 2010 r. OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy 
Spółka Komandytowo-Akcyjna nie zmieniła stanu posiadania akcji SEKO S.A. O ostatniej zmianie w 
strukturze  własności  znacznych  pakietów  akcji  SEKO  S.A.  informowano  raportami  bieżącymi  nr 
5/2010 oraz 6/2010 z 18 marca 2010.  

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 31 marca 2010 r. oraz 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 14 maja 2010 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 14 maja 2010 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.
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Na dzień 14 maja 2010 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 14 maja 2010 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  14  maja  2010   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 14 maja 2010  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 14 maja 2010 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 14 maja 2010 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 (Przewodniczący) oraz Grażyna Zielińska 
(Wiceprzewodnicząca) na dzień 14 maja 2010 r. nie posiadają w sposób bezpośredni, bądź pośredni 
akcji SEKO S.A.

W okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. od dnia 22 marca 2010 r. do dnia 14 
maja 2010 r. nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji 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 2010 r. Spółka przeprowadzała transakcje handlowe (o znikomej wartości) ze spółkami 
Złota  Rybka Sp. z  o.o.  oraz Złota  Rybka Bis  Sp.  z o.o.  Były  to transakcje typowe,  zawierane na 
warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej SEKO 
S.A. Wartość tych transakcji nie miała istotnego znaczenia dla działalności Spółki.
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9. Informacja o udzielonych  poręczeniach i  gwarancjach,  których  wartość przekracza 10% 
kapitałów własnych Emitenta.

W I kwartale 2010 r. SEKO S.A. nie udzieliło 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 2010 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. 

W ocenie Zarządu SEKO S.A. w dalszym ciągu jednym z podstawowych czynników, które mogą mieć 
wpływ  na  wyniki  osiągane  przez  Spółkę  będzie  kształtowanie  się  kursu  polskiej  waluty  wobec 
głównych walut zagranicznych. Trudna sytuacja budżetowa niektórych krajów ze strefy euro sprawia, 
że  na  rynkach  finansowych  panuje  duża  niepewność  i  dochodzi  do  gwałtownych  zmian  kursów 
walutowych. W związku z faktem, iż podstawowy surowiec produkcyjnych Spółki tj. śledzie świeże i 
mrożone jest w dużej mierze importowany, ewentualne osłabienie polskiej waluty wpłynie na wzrost 
bezpośrednich kosztów produkcyjnych, z kolei umocnienie złotówki będzie mieć odwrotny efekt.

Istotny wpływ na wyniki  finansowe Spółki  będzie mieć również poziom wydatków konsumpcyjnych 
gospodarstw domowych.
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