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1. Wybrane dane finansowe  
 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

w tys. zł w tys. EUR 
4 kwartały 

narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 

2008-12-31 

4 kwartały 
narastająco /  
2007 okres od  
2007-01-01 do 

2007-12-31 

4 kwartały 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 

2008-12-31 

4 kwartały 
narastająco /  
2007 okres od  
2007-01-01 do 

2007-12-31 

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

111.717 92.994 31.629 24.676 

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.810 4.951 1.079 1.314 

 III. Zysk (strata) brutto 3.302 5.683 935 1.508 

 IV. Zysk (strata) netto 2.658 4.599 753 1.220 

 V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

2.624 4.059 743 1.133 

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-9.069 -12.243 -2568 -3.418 

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

-5.317 28.019 -1.505 7.822 

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11.762 19.835 -3.330 5.537 

 IX. Aktywa, razem 76.249 74.298 18.275 20.742 
 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31.339 32.046 7.511 8.946 

 XI. Zobowiązania długoterminowe 2.682 5.145 643 1.436 

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 22.304 23.971 5.346 6.692 

 XIII. Kapitał własny 44.910 42.252 10.764 11.796 

 XIV. Kapitał zakładowy 665 665 159 186 

 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) 

0,40 0,69 0,11 0,19 

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

    

 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 

6,75 6,35 1,62 1,77 

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

    

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
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 4 kwartały 2008 r. – 
3,5321 

Pozycje bilansowe na 31.12.2008 r. – 4,1724 

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 4 kwartały 2007 r. – 
3,7686 

Pozycje bilansowe na 31.12.2007 r. –3,5820 
 
 
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 
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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. Z dniem 3 września 2007 r. spółka ta przejęła w pełni działalność handlową 
polegającą na dystrybucji na terenie Trójmiasta przetworów rybnych produkowanych przez Spółkę, 
w tym zarządzanie siecią sklepów rybnych działających pod marką "Złota Rybka", prowadzoną 
dotychczas przez Złotą Rybkę sp. z o.o. 
 
SEKO S.A. jest również właścicielem 2 693 udziałów w spółce POLRYB Sp. z o.o., które stanowią 
50,0% kapitału zakładowego spółki i dają 50,0% udziałów w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. 
Ponadto SEKO S.A. korzysta z osobistego przywileju powoływania dwóch spośród trzech członków 
zarządu spółki. Przedmiotem działalności POLRYB Sp. z o.o. jest obróbka ryby bałtyckiej (głównie 
śledzia i szprota), filetowanie flądry na eksport do Danii, obróbka ryb słodkowodnych na rynek krajowy 
(pstrąg) oraz filetowanie makreli na eksport do Francji. 
 
3. Skutki zmian w strukturze SEKO S.A.   

W IV kwartale 2008 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 2008 r. 

 

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

Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu SEKO S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r. oraz 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 

1 052 506 105,3 15,83 1 052 506 9,44 

 

W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego, tj. od dnia 31 października 2008 r. do dnia 
16 lutego 2009 r. nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez istotnych akcjonariuszy. 
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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 
kwartalnego 

 
Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu SEKO S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r. oraz 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 16 lutego 2009 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 16 lutego 2009 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 16 lutego 2009 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 16 lutego 2009 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 16 lutego 2009 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 16 lutego 2009 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 16 lutego 2009 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 16 lutego 2009 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 16 lutego 2009 r. nie posiadają w sposób bezpośredni, bądź pośredni 
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akcji SEKO S.A. 

W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego, tj. od dnia 31 października 2008 r. do dnia 
16 lutego 2009 r. wystąpiły następujące zmiany w stanie posiadania akcji przez Osoby Zarządzające 
i Nadzorujące: 

 Pan Kazimierz Kustra w dniu 3 listopada 2008 r. zawarł na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. na zwykłych sesjach giełdowych transakcje kupna 573 akcji SEKO S.A. po 
średniej cenie 6,83 złotych. 

 
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 IV kwartale 2008 r. Spółka przeprowadzała transakcje handlowe ze spółkami Złota Rybka Bis Sp. 
z o.o. oraz POLRYB 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. 
 
9. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, których wartość przekracza 10% 

kapitałów własnych Emitenta. 
 
W IV kwartale 2008 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 IV kwartale 2008 r. nie wystąpiły inne zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań przez SEKO S.A. 
W szczególności na dzień 31 grudnia 2008 r. Spółka nie była stroną kontraktu walutowego typu 
opcyjnego, forward lub futures.  
 
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. jednym z najważniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki 
osiągane przez Spółkę będzie kształtowanie się kursu polskiej waluty wobec głównych walut 
zagranicznych. Część surowców wykorzystywanych do produkcji jest importowana. Ewentualne 
dalsze osłabienie polskiej waluty wpłynie na wzrost bezpośrednich kosztów produkcyjnych. Zarząd 
Spółki pragnie natomiast podkreślić, iż SEKO S.A. również obecnie nie jest stroną kontraktu 
walutowego typu opcyjnego, forward lub futures nie występuje z tego tytułu ryzyko dla przyszłych 
wyników finansowych Spółki. 
 
Ponadto na wyniki Spółki w najbliższym czasie wpłynie uruchomienie w dniu 23 stycznia 2009 r. stacji 
paliw w Straszynie położonej w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Trójmiasta.  
 
 
 


