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Szanowni Państwo,

Niniejszym prezentujemy jednostkowy raport roczny SEKA S.A. za 2015 rok. Osiągnięte przychody

i wyniki finansowe oceniamy jako dobre. Przychody ze sprzedaży SEKA S.A. wyniosły 30,7 mln zł

i wzrosły o 6,5%, natomiast zysk netto wyniósł 1,53 mln zł co niestety jest rezultatem gorszym

o 33,2% niż w roku 2014 ale ciągle lepszym niż uzyskanym w roku 2013 (zysk netto wyniósł wtedy

1,47 mln zł).

W 2015 roku SEKA S.A. najsilniej rozwijała się w obszarze szkoleń (wzrost przychodów o 13,2% nr)

oraz usług z zakresu ochrony środowiska (wzrost przychodów o 33,7% nr). Wśród szkoleń dobrą

dynamikę wzrostu zaobserwować było można w zakresie szkoleń zawodowych. Ponadto w spółce

podejmowane były intensywniejsze działania marketingowe i sprzedażowe, które będą

kontynuowane w roku bieżącym.

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto przygotowania do uruchomienia nowych usług, które weszły

do oferty na początku bieżącego roku. Mianowicie chodzi tu o działalność Agencji Zatrudnienia,

świadczenie outsourcingu kadrowo — płacowego a także outsourcingu zarządzania szkoleniami.

Zarząd liczy, że nowe obszary działalności pozytywnie wpłyną na potencjał rozwojowy firmy.

Niestety uruchamianie nowych środków unijnych z nowej perspektywy finansowej 2014 — 2020

przebiega dosyć wolno a dotychczas składane wnioski konkursowe nie otrzymały dofinansowania lub

nie zostały jeszcze ocenione. Natomiast prognozowany wzrost w sektorze budownictwa, co wiązać

się będzie z pojawianiem się dofinansowania na inwestycje, powinien w dalszym ciągu korzystnie

przekładać się na wartość przychodów z usług doradczych z zakresu ochrony środowiska. Zarząd

spółki upatruje również możliwość osiągnięcia wzrostu przychodów w najważniejszym obszarze

działalności tj. doradztwie i szkoleniach bhp.

Zarząd SEKA S.A. w 2016 roku widzi szansę na podniesienie rentowności a tym samym wypracowania

zysku netto na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym, choć będzie to zadaniem ambitnym

w przypadku gdy nie uda się pozyskać nowych projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym za 2015 rok.

Warszawa, dnia 11 maja 2016 r.

Maciej Sekunda — przewodniczący rady nadzorczej

oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu

Elżbieta Zad rożna — członek zarządu ds. finansowych

2O
Łukasz Zaczkowski — członek zarządu ds. operacyjnych


