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Szanowni Państwo,

Niniejszym prezentujemy skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2015 rok.

Osiągnięte przychody i wyniki finansowe oceniamy jako dobre. Skonsolidowane przychody grupy

SEKA S.A. wyniosły 31,3 mln zł i wzrosły o 5,5%, natomiast skonsolidowany zysk netto wyniósł

957,5 tys. zł co niestety jest rezultatem niższym o 37,0% niż w roku 2014 ale blisko 3-krotnie wyższym

niż w roku 2013 (355,1 tys. zł).

Trzonem grupy kapitałowej pozostaje SEKA S.A., która 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.

Duży wzrost przychodów osiągnęła spółka zależna ATUM Sp. o.o., która jest firmą szkoleniową

i wydawniczą w obszarze odnawialnych źródeł energii (przychody przypisane do grupy SEKA S.A.

w 2015 r. wyniosły 206,1 tys. zł w porównaniu do 16,8 tys. z 2014 r.).

W 2015 roku spółka SEKA.edu nie utrzymała dynamiki wzrostu przychodów oraz w dalszym ciągu nie

przynosiła oczekiwanych wyników finansowych. W czerwcu 2015 r. została odwołana prezes

SEKA.edu Sp. z o.o., a w II półroczu 2015 r. nastąpiło spowolnienie działalności spółki. Jednakże na

początku 2016 r. nowy personel podjął aktywne działania sprzedażowe, które przynoszą już pierwsze

efekty. Zarząd SEKA. edu zakłada, że rok 2016 powinien zamknąć się znacznie lepszym wynikiem

finansowym.

Spółka SEKA Inyestment Sp. z o.o. nie osiągnęła w roku 2015 istotnych przychodów z działalności, ze

względu na brak sprzedaży posiadanych mieszkań. Natomiast od początku 2016 r. sprzedane zostały

już 3 z 6 mieszkań, co zaowocuje pojawieniem się przychodów ze sprzedaży oraz dodatnim wynikiem

finansowym w II kwartale tego roku.

Na początku bieżącego roku utworzona została spółka SEKA UA Sp. z o.o. (TOB). Jest to spółka celowa

z siedzibą w Kijowie na Ukrainie. Spółka zajmuje się będzie pozyskiwaniem studentów dla polskich

uczelni oraz pracowników dla firm działających w kraju. Aktualnie podejmowane są aktywne działania

marketingowe ukierunkowane na zdobycie pierwszych klientów oraz pierwszych przychodów.

Ze względu na podejmowane działania liczymy, że rok 2016 zamknie się zyskiem znacznie wyższym

niż rok 2015. Mamy również nadzieję, że podjęte inicjatywy rozwojowe przełożą się pozytywnie na

rozwój grupy kapitałowej SEKA S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym za 2015 rok.

Warszawa, dnia 13 maja 2016 r.

Maciej Sekunda — przewodniczący rady nadzorczej

oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu

Elżbieta Zad rożna — członek zarządu ds. finansowych

Łukasz Zaczkowski — członek zarządu ds. operacyjnych


