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I. Zgodnie z wymogami art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 pkt 2 podpunkt a), b) oraz 

c) Statutu SEKO S.A., Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny:  

 

1) Sprawozdania finansowego SEKO S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 

grudnia 2016 r., na które składa się: 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

b) bilans sporządzony na 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

119 914 tys. złotych,  

c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk 

netto w kwocie 4 485 tys. złotych,  

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 357 tys. złotych, 

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 837 tys. złotych, 

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

2) Sprawozdania Zarządu z działalności SEKO S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016. do 

31 grudnia 2016 r. , 

 

3) Wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie proponowanego podziału zysku 

za rok obrotowy 2016.  

Propozycja Zarządu Spółki dotycząca podziału zysku za 2016 r. w wysokości 4 484 749,47 zł (słownie: 

cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100) 

zakłada: 

- przeznaczenie kwoty 2 061 500,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 

złotych 00/100) na wypłatę dywidendy w wysokości 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) brutto 

na jedną akcję, 

- przeznaczenie kwoty 2 423 249,47 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące 

dwieście czterdzieści dziewięć złotych 47/100) na kapitał zapasowy Spółki. 
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Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego 

sporządzonymi przez biegłego rewidenta tj. spółkę HLB M2 AUDYT Sp. z o.o. Tax & Audit Sp. K. 

z siedzibą w Warszawie (wcześniej działającą pod firmą HLB M2 AUDYT Sp. z o.o. Sp. komandytowa), 

które stwierdzają, iż sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za rok obrotowy 2016 we wszystkich 

istotnych aspektach: 

a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 

2016 roku oraz jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 

roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi 

zasadami (polityką) rachunkowości, 

b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem.. 

W ocenie biegłego rewidenta informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki uwzględniają 

postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 

lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) i są 

zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle 

wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, biegły 

rewident nie stwierdził istotnych zniekształceń w sprawozdaniu.  

Zdaniem  biegłego rewidenta, oświadczenie Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawiera 

wszystkie informacje zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów lub 

w regulaminach wydanych na podstawie art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1639). Ponadto określone informacje wskazane w tych 

przepisach lub regulaminach są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami 

zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 

 

II. W wyniku przeprowadzonej własnej oceny sprawozdań oraz w oparciu o opinię i raport 

sporządzone przez biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że: 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w oparciu o prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe. Oceniane sprawozdanie 

przedstawia rzetelnie wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki 
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na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wyniku finansowego prowadzonej działalności w roku obrotowym 

2016. 

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki nie zawiera zastrzeżeń. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami prawa, 

a także prawidłowo przedstawia zakres prowadzonej przez Spółkę działalności w 2016 r. Oceniane 

sprawozdanie Zarządu zawiera dane zgodne ze stanem faktycznym oraz ze sprawozdaniem 

finansowym Spółki. 

Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa przedstawił wniosek w sprawie podziału zysku za rok 

obrotowy 2016. 

 

III. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz uchwalenie 

podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd 

Spółki.  

 

Chojnice, dnia 19 maja 2017 r. 

 

 

 

Podpisy członków Rady Nadzorczej: 

 

Bogdan Nogalski  ____________________________________________________ 

 

Michał Hamadyk  ____________________________________________________ 

 

Danuta Kustra   ____________________________________________________ 

 

Karolina Goliszewska-Kustra ____________________________________________________ 

 

Radosław Rejman  ____________________________________________________ 

 

Piotr Szymczak   ____________________________________________________ 


