SEKA podnosi prognozę zysku w 2011 do 4 mln zł
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SEKA S.A, notowana na NewConnect warszawska firma doradczo-szkoleniowa podnosi
prognozę zysku netto w 2011 roku do 4 mln zł. Przychody wzrosną do 32 mln zł. W
opublikowanym w dniu 7.10.2011r raporcie spółka szacowała zysk w wysokości 3 mln zł a
przychody na poziomie 30 mln zł.
W 2010 roku przychody ze sprzedaży były na poziomie 26,7 mln zł, a zysk netto 2,77 mln zł.,
co oznacza kontynuację stabilnego wzrostu jaki spółka osiąga od kilku lat. Uzyskane wyniki
były konsekwencją zwiększenia portfela długoterminowych umów na świadczone przez SEKA
S.A. usługi, a także rezultatem większej wartości pozyskanych zleceń o charakterze
jednorazowym w obszarze działalności szkoleniowej oraz usług z zakresu ochrony
środowiska.
-„Te dane potwierdzają naszą fundamentalną siłę oraz rosnącą pozycję spółki na rynku
szkoleń, ale teraz możemy również dodać, że jesteśmy bardzo dobrym jakościowo aktywem
na rynku NewConnect” - mówi Maciej Sekunda, prezes zarządu SEKA S.A.
Spółka zadebiutowała na NC w październiku 2011 roku, wcześniej w ofercie prywatnej
pozyskała 1,26 mln zł. Obecnie w sposób szczególny koncentruje się na działaniach
operacyjnych związanych z realizacją celów emisyjnych, w tym w obszarze usług z zakresu
ochrony środowiska. Dużym powodzeniem cieszyły się zorganizowane przez spółkę w
Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie konferencje z cyklu "EKO
- OUTSOURCING", w których udział wzięło kilkaset osób reprezentujących przedsiębiorców.
-„Rozwój usług w obszarze ochrony środowiska oraz za pomocą mediów elektronicznych ma
dać nam przestrzeń do dalszego rozwoju, ale nie ukrywam, że myślimy również o innych
możliwościach” - mówi Maciej Sekunda.
SEKA S.A. jest wyspecjalizowaną firmą doradczo-szkoleniową prowadzącą działalność w
obszarach:
- doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony
środowiska,
- przeprowadzania szkoleń m.in. z zakresu bhp i ppoż., prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych,
rachunkowości
i
finansów
oraz
nauki
zawodu,
- pozyskiwania środków z funduszy unijnych na rzecz beneficjentów, zarządzania projektami
unijnymi
oraz
ich
rozliczania,
- obsługi prawnej z zakresu prawa pracy.
Wszystkie usługi realizowane są w oparciu o procedury wynikające z przyjętego
certyfikowanego systemu zarządzania jakością wg. normy ISO 9001:2008.
SEKA to firma o długoletniej historii i ugruntowanej pozycji na rynku usług doradczych.
Początki działalności sięgają roku 1988, natomiast w formie spółki akcyjnej firma działa od
2002 roku. Przez ten czas systematycznie rozwijała biznes i model działania oraz zwiększała
wyniki finansowe.

Odbiorcami usług spółki są głównie przedsiębiorstwa lub ich pracownicy, w niewielkim
stopniu jednostki budżetowe jak i organy samorządu terytorialnego. W gronie swoich
klientów posiada wielozakładowe podmioty o zasięgu ogólnopolskim jak również wiele
mniejszych o zasięgu regionalnym jak i lokalnym. SEKA S.A. świadczy usługi poprzez sieć
oddziałów umiejscowionych we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. W roku 2010
spółce udało się zwiększyć skalę działalności zarówno w zakresie usług doradczych jak i
przeprowadzonych szkoleń.
Z tytułu prowadzonej działalności firma była wielokrotnie wyróżniana w tym m. innymi 7krotnie Gazelą Biznesu.
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