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Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO

Zasady przeliczania:

Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na
ostatni dzień każdego okresu objętego raportem.

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone
według kursu średniego NBP w każdym okresie obliczonego, jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem.
Kursy przyjęte do przeliczenia:

Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2012 r. – 4,2613 EUR/PLN

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

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2012 r. –
4,2246 EUR/PLN

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2011 r. –
3,9673 EUR/PLN

w tys. zł w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE I półrocze

2012
I półrocze

2011
I półrocze

2012
I półrocze

2011
 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów 56.087 52.674 13.276 13.277

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 878 -3.806 208 -959

 III. Zysk (strata) brutto 494 -3.842 117 -968

 IV. Zysk (strata) netto 382 -3.832 90 -966

 V. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej 3.823 372 905 94

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej -1.497 -2.735 -354 -689

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej -1.338 2.883 -317 727

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 988 520 234 131

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

91.440 96.468 21.458 21.841

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

45.648 51.058 10.712 11.560

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

7.960 9.123 1.868 2.066

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

23.582 27.126 5.534 6.142
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w tys. zł w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE I półrocze

2012
I półrocze

2011
I półrocze

2012
I półrocze

2011
 XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza
bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego)

45.792 45.410 10.746 10.281

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

665 665 156 151

 XV. Liczba akcji / udziałów (w szt.) (na koniec
półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego)

6.650.000 6.650.000 6.650.000 6.650.000

 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą / jeden
udział (w zł/ EUR) 0,06 -0,58 0,01 -0,15

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

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

6,88 6,83 1,61 1,55

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

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



SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SEKO S.A. ZA I PÓŁROCZE 2012 R. 4

BILANS
w tys. zł

półrocze /
2012 2011 półrocze /

2011

   AKTYWA

  I. Aktywa trwałe 63.019 64.241 61.651

   1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 186 137 19

wartość firmy

   2. Rzeczowe aktywa trwałe 61.505 62.618 61.464

   3. Należności długoterminowe 5 5 5

    3.1. Od jednostek powiązanych

    3.2. Od pozostałych jednostek 5 5 5

   4. Inwestycje długoterminowe

    4.1. Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne

    4.2. Długoterminowe aktywa finansowe

     a) w jednostkach powiązanych, w tym:
Udziały lub akcje w  jednostkach podporządkowanych
wyceniane  metodą praw własności
     b) w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe

   5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.323 1.481 163
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 1.141 1.217 153

    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 182 264 10

  II. Aktywa obrotowe 28.421 32.227 22.628

   1. Zapasy 12.519 12.798 9.865

   2. Należności krótkoterminowe 13.596 18.384 10.843

    2.1. Od jednostek powiązanych 0 1

    2.2. Od pozostałych jednostek 13.596 18.383 10.843

   3. Inwestycje krótkoterminowe 1.721 733 1.665

    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1.721 733 1.665

w jednostkach powiązanych

     a) w pozostałych jednostkach

     b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.721 733 1.665

Inne inwestycje krótkoterminowe

   4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 585 312 255
A k t y w a  r a z e m 91.440 96.468 84.279
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w tys. zł

półrocze /
2012 2011 półrocze /

2011

   PASYWA

  I. Kapitał własny 45.792 45.410 46.241

   1. Kapitał zakładowy 665 665 665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

   2. Kapitał zapasowy 44.742 49.478 49.478

   3. Kapitał  z aktualizacji wyceny 3 3 3

   4. Pozostałe kapitały rezerwowe

   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -73 -73

   6. Zysk (strata) netto 382 -4.663 -3.832
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45.648 51.058 38.038

   1. Rezerwy na zobowiązania 309 269 181

    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 105 69 45

    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne 149 149 136

     a) długoterminowa 149 149 136

     b) krótkoterminowa

    1.3. Pozostałe rezerwy 55 51

     a) długoterminowe

     b) krótkoterminowe 55 51

   2. Zobowiązania długoterminowe 7.960 9.123 7.117

    2.1. Wobec jednostek powiązanych

    2.2. Wobec pozostałych jednostek 7.960 9.123 7.117

   3. Zobowiązania krótkoterminowe 23.582 27.126 19.060

    3.1. Wobec jednostek powiązanych

    3.2. Wobec pozostałych jednostek 23.578 27.122 19.056

    3.3. Fundusze specjalne 4 4 4

   4. Rozliczenia międzyokresowe 13.797 14.540 11.680

    4.1. Ujemna wartość firmy

    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13.797 14.540 11.680

     a) długoterminowe 12.396 13.072 10.402

     b) krótkoterminowe 1.401 1.468 1.278

P a s y w a  r a z e m 91.440 96.468 84.279
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w tys. zł

półrocze /
2012 2011 półrocze /

2011

WARTOŚĆ KSIĘGOWA 45.792 45.410 46.241

Liczba akcji (w szt.) 6.650.000 6.650.000 6.650.000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,88 6,83 6,95

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł

półrocze /
2011 2011 półrocze /

2011

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu) - sprzedaż
udziałów

 - zobowiązanie z tytułu sprzedaży udziałów

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

-zabezpieczenia kredytów i pożyczek

Inne (z tytułu) 41.435 37.065 23.233

- hipoteka kaucyjna, umowna z tytułu zabezpieczenia
otrzymanych kredytów 40.466 36.096 22.490

- weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą 226 226

- zastawy rejestrowe 288 288 288

- umowa franczyzowa  Statoil  Poland  Sp. z o.o. 455 455 455

P o z y c j e  p o z a b i l a n s o w e,  r a z e m 41.435 37.065 23.233
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł

półrocze / 2012 półrocze / 2011

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów, w tym:

56.087 52.674

    - od jednostek powiązanych

  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43.709 45.181

  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12.378 7.493

 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
w tym:

48.126 47.341

    - jednostkom powiązanym

  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 36.369 40.471

  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11.757 6.870

 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7.961 5.333

 IV. Koszty sprzedaży 6.085 7.527

 V. Koszty ogólnego zarządu 1.596 1.340

 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 280 -3.534

 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.055 539

  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11

  2. Dotacje 731 516

  3. Inne przychody operacyjne 313 23

 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 457 811

  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 39

  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 122 261

  3. Inne koszty operacyjne 335 511

 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 878 -3.806

 X. Przychody finansowe 58 159

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

Od jednostek powiązanych

  1. Odsetki, w tym: 58 38

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

  2. Aktualizacja wartości inwestycji

  3. Inne 121

 XI. Koszty finansowe 442 195

  1. Odsetki w tym: 439 195

dla jednostek powiązanych
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w tys. zł

półrocze / 2012 półrocze / 2011

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

  2. Inne 3

 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 494 -3.842

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

 XIII. Zysk (strata) brutto 494 -3.842

 XIV. Podatek dochodowy 112 -10

   a) część bieżąca

   b) część odroczona 112 -10

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

 XV. Zysk (strata) netto 382 -3.832

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -450 -3.748

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6.650.000 6.650.000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 -0,58

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze /
2012 2011 półrocze /

2011

 I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 45.410 50.073 50.073

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

  I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych 45.410 50.073 50.073

   1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

      a) zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

      b) zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665

Należne  wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

      a) zwiększenia (z tytułu)

      b) zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał  zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

      a) zwiększenia (z tytułu)

      b) zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

   2. Kapitał  zapasowy na początek okresu 49.478 48.238 48.238

    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -4.736 1.240 1.240

     a) zwiększenia (z tytułu) 1.240 1.240

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

       - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość) 1.240 1.240
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w tys. zł

półrocze /
2012 2011 półrocze /

2011

      b) zmniejszenia (z tytułu) 4.736

     - pokrycie straty z lat ubiegłych 4.736

    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 44.742 49.478 49.478

   3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 3 3

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

      a) zwiększenia (z tytułu)

      b) zmniejszenia (z tytułu)

 - zbycia środków trwałych

    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 3 3

   4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

      a) zwiększenia (z tytułu)

      b) zmniejszenia (z tytułu)

    4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4.736 1.167 1.240

    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1.240 1.240

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych 1.240 1.240

     a) zwiększenia (z tytułu)

           - podział zysku

      b) zmniejszenia (z tytułu) 1.240 1.240

           - podział zysku 1.240 1.240

    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4.736 73 73

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych 4.736 73 73
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w tys. zł

półrocze /
2012 2011 półrocze /

2011

     a) zwiększenia (z tytułu)

- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia

     b) zmniejszenia (z tytułu) 4.736

      - pokrycie straty z kapitału zapasowego 4.736

    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 73 73

    5.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -73

   6. Wynik netto 382 -4.663 -3.832

     a) zysk netto 382

     b) strata netto 4.663 3.832

     c) odpisy z zysku

 II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 45.792 45.410 46.241

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty) 45.792 45.410 46.241
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2012 półrocze / 2011

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

   I. Zysk (strata) netto 382 -3.832

   II. Korekty razem 3.441 4.204

    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw własności

    2. Amortyzacja 2.571 1.895

    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 -121

    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 381 157

    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -11 39

    6. Zmiana stanu rezerw 40 9

    7. Zmiana stanu zapasów 279 -3.333

    8. Zmiana stanu należności 4.788 11.291

    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów

-3.752 -5.077

    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -857 -656

    11. Inne korekty

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I+/-II) – metoda pośrednia

3.823 372
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w tys. zł

półrocze / 2012 półrocze / 2011

 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej

   I. Wpływy 20 38

    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych

20

    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 38

a) w jednostkach powiązanych

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

b) w pozostałych jednostkach 38

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki 38

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

   II. Wydatki 1.517 2.773

    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych

1.517 2.773

    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne

    3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

Nabycie aktywów finansowych

Udzielone pożyczki długoterminowe

b) w pozostałych jednostkach

Nabycie aktywów finansowych

Udzielone pożyczki długoterminowe

       4.   Inne wydatki inwestycyjne

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)

-1.497 -2.735
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w tys. zł

półrocze / 2012 półrocze / 2011

 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej

   I. Wpływy 5.399 3.454

     1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

    2. Kredyty i pożyczki 5.341 3.321

    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

    4. Inne wpływy finansowe 58 133

   II. Wydatki 6.737 571

    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku

    4. Spłaty kredytów i pożyczek 6.296 376

    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

    7. Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu
finansowego

    8. Odsetki 439 195

    9. Inne wydatki finansowe 2

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(I-II)

-1.338 2.883

 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 988 520

 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 988 520

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

 F. Środki pieniężne na początek okresu 733 1.145

 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1.721 1.665

o ograniczonej możliwości dysponowania
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INFORMACJA DODATKOWA (zgodnie z rozporządzeniem o informacjach bieżących
i okresowych)

I. Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów,
ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposób sporządzania
sprawozdania finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 30
czerwca 2012 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ze zmianami.
Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztu historycznego. Jednostka nie
dokonywała żadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje
bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących
nabyte prawa, dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających
z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym okres dokonywania odpisów
umorzeniowych wynosi dla:

 oprogramowań oraz licencji - 2 lata

 praw autorskich - 2 lata

Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo
w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po
aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz
dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków
trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać
aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka
trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym
okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po
miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich
ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe powyżej 3 500,00 zł  dla celów podatkowych wg stawek wymienionych w wykazie
rocznych stawek amortyzacyjnych /załącznik nr.1 do ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych/, bilansowo zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych.
O wartości 500,00-3500,00 zł wg  stawek wymienionych w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych /załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych/ co
zdaniem Spółki  jest zgodne z okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych .

Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa
nie przekracza 500,00 zł – odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej
wartości początkowej jako zużycie materiałów.
Podatkowo środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 3 500,00 zł nie
podlegają amortyzacji w czasie, a ich wartość jest kosztem uzyskania przychodu w miesiącu
oddania do użytkowania.
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Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności
i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących
wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

Materiały cena zakupu

Półprodukty i produkty w toku koszt wytworzenia

Produkty gotowe koszt wytworzenia

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

 ogólnego zarządu,

 magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów,

 sprzedaży produktów i marketingu

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane
w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość
do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza
się je odpowiednio do:

 pozostałych kosztów operacyjnych,

Stosowana metoda rozchodu FIFO.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. W zależności od terminu
wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia
bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). W celu
urealnienia wartości należności pomniejszone są o odpisy aktualizujące wartość należności
wątpliwych z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy
zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów
finansowych.

Środki pieniężne
wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
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Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikającej ze Statutu
Spółki, zgodnej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.

Kapitał zapasowy obejmuje kapitał utworzony z podziału zysków wypracowanych w latach
poprzednich oraz emisji akcji powyżej wartości nominalnej.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów
finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

 odroczonego podatku dochodowego,

 odprawy emerytalno-rentowe.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej
w oparciu o imienne wyliczenia.

Spółka nie utworzyła rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze. Wynagrodzenia z tytułu
urlopów pracowniczych, zgodnie z przyjętymi w Spółce zasadami ich rozliczania, nie mają
wpływu na wielkość osiągniętego przychodu i wysokość generowanych kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się przychody, których realizacja
nastąpi w przyszłych okresach.

Kredyty i inne zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
zapłaty, to jest łącznie z nie zapłaconymi odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień.
Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień
wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych
i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu
wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe
(do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia
bilansowego).

Fundusze specjalne obejmują w całości Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług wykazywane są w wartościach netto (bez
podatku od towarów i usług) wynikających  transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów
i rabatów.
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Koszty sprzedanych produktów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze
sprzedaży i obejmują wartość sprzedanych produktów, towarów i innych składników wycenionych
po koszcie wytworzenia lub w cenach nabycia.

Koszty sprzedaży obejmują koszty marketingu, promocji oraz reklamy spółki.

Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania spółki, a w szczególności: koszty
zarządu oraz koszty działów pracujących na potrzeby całej spółki.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane
bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią głównie: wynik na sprzedaży
rzeczowych aktywów trwałych, darowizny, utworzone rezerwy, skutki aktualizacji wartości
aktywów niefinansowych.

Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki.

Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu:
zapłaconych odsetek, odsetki od kredytów, różnic kursowych.

Zyski i straty nadzwyczajne obejmują dodatnie lub ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych
do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną i niezwiązanych z ogólnym
ryzykiem jej prowadzenia.

Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku stanowią:

podatek dochodowy od osób prawnych będący zobowiązaniem wobec budżetu oraz rezerwy
lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, spowodowane przejściowymi
różnicami między wykazywaną wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.

II. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH
Informacje na temat rezerw, odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz aktywów
i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przedstawiono w punktach VI, VII, VIII
oraz IX poniżej.

Poza wyżej wymienionymi w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2012 r. nie występują
inne wielkości szacunkowe.

III. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA W I PÓŁROCZU 2012 R.,
WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH
W I półroczu 2012 r. Spółką osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 56 087 tys. zł,
tym samym były wyższe o 6,5% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze
sprzedaży produktów obniżyły się o 3,3% (głównie na skutek rezygnacji z nierentownych
kontraktów), zaś przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o ponad 65%
w stosunku do I półrocza 2011 r. W strukturze przychodów ze sprzedaży towarów
i materiałów blisko 60% stanowiły przychody związane z działalnością stacji paliw. Pozostała
część tych przychodów była efektem sprzedaży surowca rybnego, opakowań oraz
przetworów rybnych innych producentów.

Koszty wytworzenie sprzedanych produktów w I półroczu 2012 r. były o nieco ponad 10%
niższe niż w I półroczu ubiegłego roku. Było to efektem restrykcyjnej polityki kosztów. Spółka
udoskonaliła system informatyczny, który obejmuje cały proces produkcyjny i pozwala na
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precyzyjne określenie kosztów produkcji poszczególnych wyrobów gotowych, jak
również półproduktów wytwarzanych w procesie produkcyjnym. W I półroczu 2012 r.
wyraźnie obniżyły się również koszty sprzedaży, co było efektem m.in. znacznego spadku
kosztów związanych z usługami marketingowymi i logistycznymi.

Dzięki wspomnianym oszczędnościom kosztowym Spółka osiągnęła w I półroczu 2012 r.
zysk ze sprzedaży w wysokości 280 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego
roku zanotował na tym poziomie działalności stratę w wysokości 3 534 tys. zł.

W I półroczu 2012 r. Spółka odnotowała również zysk z działalności operacyjnej w wysokości
878 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 382 tys. zł. W tym samym okresie 2011 r. Spółka
poniosła stratę z działalności operacyjnej równą 3 806 tys. zł oraz stratę netto w wysokości
3 832 tys. zł.

W I półroczu 2012 r. Spółka dokonała przedłużenia kredytów obrotowych, których spłata
przypadała w tym okresie.

W dniu 22 lutego 2012 r. Spółka oraz jej główny akcjonariusz spółka Złota Rybka Sp. z o.o.
zawarły z Panem Waldemarem Wilandtem (akcjonariuszem spółki Wilbo S.A.), Panem
Dariuszem Bobińskim (akcjonariuszem spółki Wilbo S.A.) oraz spółką Wilbo S.A. umowę
inwestycyjną oraz umowę o współpracy. Szczegółowe informacje na temat tych umów,
przebiegu współpracy oraz jej zakończenia zostały zamieszczone w „Sprawozdaniu Zarządu
z działalności spółki SEKO S.A. w I półroczu 2012 r.” w pkt.XXIII.

IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE,
MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY SEKO S.A. W I PÓŁROCZU 2012 R.
Do głównych czynników, które miały wpływ na wynik finansowy Spółki w I półroczu 2012 r.
można zaliczyć:

- stabilizację cen ryb i pozostałych surowców,

- wzrost cen sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w działalności Spółki nie wystąpiły zdarzenia
o charakterze jednorazowym mające istotny wpływ na wynik finansowy.

V. INFORMACJA NA TEMAT SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁANIA SEKO
S.A. W I PÓŁROCZU 2012 R.
Działalność Spółki charakteryzuje się sezonowością typową dla branży przetwórstwa rybnego.
Najwyższe przychody ze sprzedaży 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
powietrza, popyt na przetwory rybne ulega osłabieniu (poziom przychodów w I i II kwartale każdego
roku jest również w pewnym stopniu uzależniony od terminu świąt Wielkanocnych, które wypadają w
jednym lub drugim kwartale). Przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte przez Spółkę w I i II
kwartale 2012 r. potwierdzają opisaną wyżej prawidłowość.

VI. INFORMACJA O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO
WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO
TYTUŁU
W I półroczu 2012 r. Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów do
wartości netto możliwej do uzyskania, ani nie dokonywała odwrócenia odpisów z tego tytułu.
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VII. INFORMACJA O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI
AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU
TAKICH ODPISÓW

Stan odpisów aktualizujących utworzonych przez Spółkę na dzień 30.06.2012 r. (wraz
z danymi porównywalnymi) przedstawiono poniżej (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0
Zobowiązania 0 0 0
Należności 349 400 390
Razem 349 400 390

W I półroczu 2012 r. Spółka utworzyła odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości o wartości
88 tys. zł. W tym okresie zostały odwrócone odpisy aktualizujące dotyczące należności
o wartości 139 tys. zł.

VIII. INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU
I ROZWIĄZANIU REZERW

Stan rezerw utworzonych przez Spółkę przedstawia tabela.

Wyszczególnienie 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 105 69 45

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 149 149 136
     a) długoterminowa 149 149 136
     b) krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 55 51
     a) długoterminowe

     b) krótkoterminowe 55 51
Rezerwy razem

W I półroczu 2012 r. Spółka zwiększyła rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
o kwotę 36 tys. zł.

Ponadto Spółka zwiększyła w I półroczu 2012 r. pozostałe rezerwy o kwotę 35 tys. zł oraz
dokonała rozwiązania pozostałych rezerw o kwotę 31 tys. zł (w związku z wygraną sprawą
sądową).
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IX. INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł 30.06.2012 r. 31.12.2011 r. 30.06.2011 r.

Z tytułu amortyzacji podatkowej
wyższej niż księgowa

105 69 45

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego razem

105 69 45

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł 30.06.2012 r. 31.12.2011 r. 30.06.2011 r.

Z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń 52 65 53

Z tytułu odpraw emerytalnych 28 28 26

Odpisy aktualizujące należności 66 76 74

Z tytułu aktualizacji zobowiązań 10 10

Z tytułu straty podatkowej 985 1038

Aktywa z tytułu odroczonego
podatku razem

1.141 1.217 153

X. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY
RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
W I półroczu 2012 r. Spółka nie przeprowadzała istotnych transakcji nabycia i sprzedaży
rzeczowych aktywów trwałych. Największe inwestycje rzeczowe w tym okresie obejmowały
zakup linii produkcyjnej do pakowania ryb w zalewie oraz zakup nastrzykiwarki.

XI. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU
RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
Na dzień 30 czerwca 2012 r. Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań z tytułu dokonania
zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

XII. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH
Na dzień 30 czerwca 2012 r. Spółka nie posiadała istotnych rozliczeń z tytułu spraw
sądowych.

XIII. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW
W sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2012 r. nie występują korekty błędów
poprzednich okresów.
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XIV. INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ
GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI,
NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI
GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA (KOSZCIE
ZAMORTYZOWANYM)
Spółka posiada kredyt walutowy w euro. Zadłużenie spółki z tego tytułu na dzień 30 czerwca
2012 r. wynosiło 489 tys. euro. Ewentualne zmiany kursu walutowego EUR/PLN mogą
powodować wzrost lub spadek zadłużenia z tego tytułu.

Z drugiej strony część wolnych środków pieniężnych Spółka również utrzymuje w walutach
obcych. Ich struktura walutowa i wysokość zależy od skali aktualnych transakcji
zagranicznych. Ewentualne zmiany kursów walutowych mogą wpływać na wartość tych
środków.

Zmiany rynkowych stóp procentowych (w szczególności WIBOR oraz EURIBOR) mają
wpływ na wysokość oprocentowania kredytów zaciągniętych przez Spółkę, a tym samym
wysokość kosztów obsługi tych kredytów.

XV. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU
ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO
KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO
W I półroczu 2012 r. nie wystąpiły sytuacje niespłacenia kredytu lub pożyczki, ani naruszenie
istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki.

XVI. INFORMACJA O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO
ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI
POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH
WARUNKACH NIŻ RYNKOWE
W I półroczu 2012 r. Spółka nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi.

XVII. W PRZYPADKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI
GODZIWEJ – INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) JEJ USTALENIA
W sprawozdaniu finansowym Spółki nie występują instrumenty finansowe wyceniane
w wartości godziwej.

XVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW
FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW
W I półroczu 2012 r. nie nastąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych.

XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH
I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W I półroczu 2012 r. Spółka nie dokonywała emisji, ani wykupu dłużnych papierów
wartościowych.
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W dniu 24 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.284.148 akcji zwykłych na okaziciela
serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 128 414,80 zł.
Emisja miała być skierowana do wybranych akcjonariuszy spółki Wilbo S.A. w związku
z realizacją umowy inwestycyjnej, o której Spółka informowała raporcie bieżącym nr 5/2012
opublikowanym przez Spółkę w dniu 22 lutego 2012 r. Do dnia 30 czerwca 2012 r. nie
nastąpiło zarejestrowanie tej emisji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Akcje nowej emisji nie zostały objęte przez akcjonariuszy WILBO SA.

W lipcu 2012 r. nastąpiło zakończenie współpracy między SEKO S.A. a Wilbo S.A.
(szczegółowe informacje dotyczące zakończenia tej współpracy zamieszczono w
„Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki SEKO S.A. w I półroczu 2012 r.”)

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ)
DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA
AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE
W I półroczu 2012 r. Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.

XXI. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY
SPORZĄDZONO SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM
SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE
WYNIKI FINANSOWE EMITENTA
Poza zdarzeniami opisanymi w sprawozdaniu, po dniu, na który sporządzono sprawozdanie
finansowe nie wystąpiły inne wydarzenia, mogące wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe
Emitenta.

XXII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ LUB AKTYWÓW
WARUNKOWYCH KTÓRE NASTĄPIŁY OD ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU
OBROTOWEGO
W okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego, tj. od 31 grudnia 2011 r. nie
wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych oraz należności warunkowych Spółki.

Hipoteki z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów zwiększyły się od zakończenia
ostatniego roku obrotowego o 4 370 tys. zł.

XXIII. INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ
SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA
Istotnym wydarzeniem, które wpływało na działalność Spółki w I półroczu 2012 r. było
zawarcie w dniu 22 lutego 2012 r. umowy inwestycyjnej i umowy o współpracy między SEKO
S.A. i Złotą Rybką sp. z o.o., a WILBO S.A. i akcjonariuszami WILBO S.A. Panem
Dariuszem Bobińskim i Panem  Waldemarem Wilandtem. Na mocy tych umów spółki SEKO
S.A. i WILBO S.A. rozpoczęły współpracę zmierzającą do osiągnięcia celu umowy
inwestycyjnej – połączenia spółek. W skład Zarządu WILBO S.A. został powołany Pan
Tomasz Kustra – Wiceprezes SEKO S.A., a do rady nadzorczej WILBO S.A. z rekomendacji
SEKO S.A. zostali powołani Pani Danuta Kustra i Pan Piotr Szymczak – członkowie Rady
Nadzorczej SEKO S.A., przy czym ustalono, że skład Rady Nadzorczej WILBO S.A.
pozostanie pięcioosobowy. Z kolei do Rady Nadzorczej SEKO S.A. z polecenia WILBO S.A.
powołany został Pan Konrad Wilandt, członek Rady Nadzorczej WILBO S.A. Ponadto w dniu
24 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji 1.284.148 akcji zwykłych na okaziciela serii D
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o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 128 414,80 zł. Emisja
miała być skierowana do wybranych akcjonariuszy spółki Wilbo S.A. w związku z realizacją
wspomnianej wyżej umowy inwestycyjnej. Do dnia 30 czerwca 2012 r. nie nastąpiło
zarejestrowanie tej emisji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a akcje nowej emisji nie zostały
objęte przez akcjonariuszy WILBO SA.

Zarząd SEKO S.A. jak i pozostali pracownicy SEKO w pełni zaangażowali się w proces
łączenia spółek optymalnego dla stron umowy. Na początku czerwca rozpoczął się
uzgodniony przez obie spółki proces przenoszenia maszyn do produkcji mrożonek z zakładu
WILBO S.A. w Gdyni do zakładu SEKO S.A. w Chojnicach. Był to kolejny etap realizujący
założenia umowy inwestycyjnej i umowy o współpracy z dnia 22 lutego 2012 r., znany obu
stronom od początku współpracy, konsultowany podczas posiedzeń zarówno Rady
Nadzorczej SEKO jak i rady nadzorczej WILBO i zmierzający do restrukturyzacji WILBO S.A.
i ograniczenia kosztów generowanych przez stary zakład. Do siedziby SEKO S.A.
w Chojnicach przewiezione zostały maszyny w dniach 1 czerwca i 15 czerwca 2012 r. na
podstawie protokołów odbioru i przekazania w obecności przedstawicieli obu firm. Maszyny
miały zostać zakupione przez SEKO S.A., co dodatkowo miało wesprzeć WILBO w trudnej
sytuacji finansowej, w jakiej znajdowała się spółka. Na mocy podpisanych przez Zarząd
WILBO S.A. - tj. Pana Tomasza Kustrę i Pana Konrada Wilandta – porozumień, do pracy
w Chojnicach delegowani zostali pracownicy WILBO S.A., których zadaniem było m.in.
przeniesienie i uruchomienie produkcji mrożonek w Chojnicach. Z niezrozumiałych przyczyn
Pan Konrad Wilandt, który wcześniej podpisywał porozumienia delegujące pracowników do
pracy w Chojnicach, złożył w dniu 27 czerwca 2012 r. zawiadomienie do prokuratury
o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Tomasza Kustrę, które miałoby polegać
na bezprawnym wywozie maszyn do SEKO S.A. W ocenie Zarządu Spółki wobec wyżej
opisanego stanu faktycznego, złożenie zawiadomienia do prokuratury przez Pana Konrada
Wilandta o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Tomasza Kustrę było
bezpodstawne i położyło cień na dalszej współpracy między obiema spółkami oraz mogło
przyczynić się do spadku wartości akcji SEKO S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Wobec braku możliwości kontynuowania współpracy w obszarze produkcji mrożonek, po
testach technologicznych maszyny niezwłocznie zostały przetransportowane do zakładu
WILBO w Gdyni w dniu 4 lipca 2012 r. na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Umowa inwestycyjna realizowana była przez SEKO S.A. zgodnie z harmonogramem.
Dwukrotnie natomiast proces łączenia spółek został odsunięty w czasie przez stronę WILBO
S.A., które ogłosiło przerwę w obradach swojego Walnego Zgromadzenia i w obradach Rady
Nadzorczej, która miała wydać zgodę na zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych i ich
sprzedaż do SEKO S.A. Dnia 9 lipca 2012 r. akcjonariusze WILBO S.A. Pan Dariusz
Bobiński i Pan Waldemar Wilandt bezpodstawnie odstąpili od umowy wzywając SEKO S.A.
do zapłaty solidarnie ze Złotą Rybką sp. z o.o. kary umownej w wysokości 10 mln zł,
powołując się na niewywiązanie się z umowy przez stronę SEKO S.A. W ocenie Zarządu
SEKO S.A. akcjonariusze WILBO nie odstąpili skutecznie od umowy, a ich wcześniejsze
działania i zaniechania jak również piętrzące się trudności we współpracy z WILBO S.A.
przejawiające się m.in. w złożeniu zawiadomienia do prokuratury odnośnie rzekomego
bezprawnego wywozu maszyn, niewykonaniu obowiązku przewidzianego umową
o współpracy, stanowiącą integralną część umowy inwestycyjnej, odwołania dwóch z pięciu
członków Rady Nadzorczej WILBO S.A. i powołania w to miejsce przedstawicieli
wskazanych przez SEKO S.A. (w dniu 30 marca 2012 r. w skład Rady Nadzorczej WILBO
S.A. zostali powołani Pan Piotr Szymczak oraz Pani Danuta Kustra, jednak nie nastąpiło
odwołanie żadnego z dotychczasowych członków Rady, a więc skład Rady był
siedmioosobowy), niewywiązywaniu się z umowy dystrybucyjnej od dnia 10 lipca 2012 r.,
odwołaniu Pana Tomasza Kustry z funkcji Wiceprezesa Zarządu (w dniu 16 lipca 2012 r.)
oraz w odwołaniu Pana Piotra Szymczaka i Pani Danuty Kustry z Rady Nadzorczej WILBO
S.A. (w dniu 13 sierpnia 2012 r.) jednoznacznie wskazują na niewywiązywanie się przez
WILBO S.A. i jej Akcjonariuszy z postanowień umowy inwestycyjnej. W związku ze
wspomnianym naruszeniem przez WILBO S.A. i Akcjonariuszy  postanowień
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obowiązujących strony umów do dnia przedłożenia niniejszego raportu SEKO S.A. wezwało
WILBO S.A. i Akcjonariuszy WILBO S.A. w osobach Pana Dariusza Bobińskiego i Pana
Waldemara Wilandta do solidarnej zapłaty kary umownej w wysokości 10 milionów złotych.

Wydatki związane z realizacją przez Spółkę wyżej wymienionych umów wyniosły
w I półroczu 2012 r. 146 tys. zł. Zgodnie z ustawą o rachunkowości planowane było
powiększenie o tę kwotę ceny przejęcia spółki WILBO S.A. Z uwagi na nierozstrzygnięty
ostatecznie spór między SEKO S.A. a WILBO S.A. oraz małą istotność poniesionych
wydatków podjęto decyzję, aby wydatki te nie obciążyły wyniku finansowego za I półrocze
2012 r.

Zarząd Spółki podjął również decyzję o nietworzeniu rezerwy na karę umowną ze względu
na niezasadność roszczeń oraz rezerwy na koszty doradztwa prawnego i opłat sądowych
z uwagi na niewystąpienie na drogę sądową przeciwko Spółce przez akcjonariuszy Wilbo.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

27.08.2012 r. Kazimierz Kustra Prezes Zarządu  

27.08.2012 r. Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu  

27.08.2012 r. Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu  

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

27.08.2012 r. Teresa Borońska Główna Księgowa  


