
Informacja dodatkowa

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

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

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym tj. od 01.01.2009 do 31.03.2009 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 31.03.2009 r. 31.12.2008 r. 31.03.2008 r.
Rezerwa z tytułu dodatnich różnic 
kursowych 
Z tytułu amortyzacji podatkowej wyższej 
niż księgowa

11 10

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego razem 

11 11 10

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł 31.03.2009 r. 31.12.2008 r. 31.03.2008 r.
Z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń 0 334 288
Z tytułu odpraw emerytalnych 23 23 22
Odpisy aktualizujące należności 4 4 6
Z tytułu różnic kursowych

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku razem 

27 361 316

Stan rezerw na odprawy emerytalno – rentowe na dzień 31.03.2009 r. wynosił 124 tys. zł i był taki sam 
jak na początku 2009 r.

III. Informacja o dokonanych odpisach aktualizujących 

W I kwartale 2009 r. Spółka  nie utworzyła żadnych nowych odpisów aktualizujących. 

W tym okresie nie rozwiązano również żadnych odpisów aktualizujących. 

Stan poszczególnych odpisów aktualizujących na dzień 31.03.2009 r. wynosił 20 tys. zł.

a) Rzeczowe aktywa trwałe 0
b) Inne 0

c) Należności 20

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

W I  kwartale  2009 r.  Spółka  osiągnęła  przychody ze  sprzedaży  w wysokości  28 865 tys.  zł,  co 
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 0,6%. Zysk z działalności 
operacyjnej wyniósł w tym okresie 1 766 tys. zł i był o 23,2% wyższy niż w I kwartale 2008 r. Zysk 
netto osiągnięty przez SEKO S.A. w I kwartale 2009 r. miał wartość 1 008 tys. zł i był niższy o 24,2% 
niż w tym samym kwartale ubiegłego roku, kiedy to wyniósł 1 329 tys. zł. 

Mimo niekorzystnych kursów walut obcych wobec złotówki (które podnosiły wyrażony w złotówkach 
koszt zakupu surowca rybnego) oraz pogorszenia ogólnej sytuacji rynkowej i nastrojów konsumentów, 
Spółka istotnie poprawiła w I kwartale 2009 r. zysk z działalności operacyjnej. Zysk netto był niższy niż 
w I kwartale 2008 r. na skutek ujemnego wyniku na działalności finansowej. W szczególności wpłynęły 
na to ujemne różnice kursowe.

W dniu 21 stycznia  2009 r.  Prezes Urzędu Regulacji  Energetyki  udzielił  Spółce koncesji  na obrót 
paliwami ciekłymi na okres od 22 stycznia 2009 do 22 stycznia 2019. Stacja benzynowa prowadzona 
przez Spółkę rozpoczęła działalność z dniem 23 stycznia 2009 r. (w dniu 9 września 2008 r. Spółka 
zawarła w tym celu umowę franczyzy ze Statoil Poland Sp. z o.o.). Przychody ze sprzedaży paliwami 
płynnymi (od momentu rozpoczęcia działalności przez stację do 31 marca 2009 r.) przekroczyły 1 mln 
zł. Obrót paliwami ciekłymi wpływa na zmniejszenie salda nadpłaty podatku VAT. 

W I 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 I kwartale 2009 r.

Do najważniejszych czynników, które wpłynęły na wynik finansowy Spółki w I kwartale 2009 r. można 
zaliczyć  niski  kurs  polskiej  waluty  wobec  głównych  walut  zagranicznych,  co  powodowało  wzrost 
wyrażonego w złotówkach kosztu głównego surowca produkcyjnego,  którym są świeże i  mrożone 
śledzie (najważniejsza waluta z punktu widzenia Spółki to korona norweska). W efekcie, prowadzonej 
w sposób ciągły, oceny rentowności poszczególnych umów handlowych, podjęto decyzję o rezygnacji 
z  utrzymywania  nierentownych  kontraktów.  Wpłynęło  to  w  nieznacznym  stopniu  na  obniżenie 
przychodów ze sprzedaży, ale jednocześnie poprawiło rentowność prowadzonej działalności. Wpływ 
na  wyniki  finansowe  miał  również  wzrost  rozpoznawalności  marki  SEKO.  Spółka  kontynuowała 
w I kwartale 2009 r. prace nad udoskonalaniem istniejących produktów, co miało niewątpliwie wpływ 
na poprawę ich jakości. Wpływ na wynik finansowy w I kwartale 2009 r. miało również rozpoczęcie 
detalicznej sprzedaży paliw (o czym mowa w punkcie 1. powyżej).  Ponadto prowadzono działania, 
których celem było obniżenie kosztów bieżącej działalności Spółki. 

Spółka  kontynuowała  również  prace  związane  z  przygotowaniami  do  rozbudowy  zakładu 
produkcyjnego o hale produkcyjne o powierzchni ok. 7 000 m2.  W związku z tą inwestycją Spółka 
zamierza się ubiegać o dotację w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Uruchomienie naboru wniosków ma 
istotny  wpływ  na  termin  rozpoczęcia  rozbudowy  zakładu.  W  ramach  wspomnianego  programu 
operacyjnego  istnieje  możliwość  uzyskania  dotacji  w  wysokości  do 60% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji.

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

Działalność  Spółki  charakteryzuje  się  sezonowością  typową  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 
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najniższe  przychody  są  realizowane  w  II  oraz  III  kwartale,  kiedy  to,  ze  względu  na  wyższe 
temperatury,  obniża  się  popyt  na  przetwory  rybne.  Przychody  osiągnięte  w  I  kwartale  2009  r. 
potwierdzają tą prawidłowość: przychody ze sprzedaży były wyższe niż w II i III kwartale 2008 r., zaś 
niższe niż w IV kwartale 2008.

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

W I 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 I 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 23 kwietnia 2009 r. została zawarta umowa zbycia udziałów, na mocy której SEKO S.A. zbyło 
wszystkie  2  693  (dwa  tysiące  sześćset  dziewięć  trzy)  udziały  w  POLRYB  sp.  z  o.o.  z  siedzibą 
w Maszkowie wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 273757 za cenę nie niższą niż cena 
nabycia tych udziałów tj. 3 350 000 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zarząd Emitenta zdecydował się na zbycie Udziałów ze względu na znikome znaczenie przychodów 
i zysku  osiąganego  przez  POLRYB  sp.  z  o.o.  dla  przychodów  i  zysku  Spółki,  a  także 
niesatysfakcjonujące korzyści wynikające z efektu skali, w tym rentowności osiąganej przez POLRYB 
sp. z o.o. w okresie od sierpnia 2007.

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

Na koniec marca 2009 r. zobowiązania warunkowe Spółki z tytułu zabezpieczeń kredytów wyniosły 
7 000 tys. zł. i były takie same, jak na koniec poprzedniego roku obrotowego. 
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