SEKA - 2,5 mln zł zysku netto w I kw. 2012
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SEKA S.A, notowana na NewConnect warszawska firma doradczo-szkoleniowa
opublikowała w dniu 14 maja 2012 r. raport za I kwartał 2012 roku. Spółka przy
nieznacznym wzroście przychodów oraz środków z dotacji osiągnęła blisko 2,5 mln zł zysku
netto, czyli o 31,8% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Osiągnięte wyniki były rezultatem prowadzonej działalności doradczo-szkoleniowej
realizowanej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
ochrony środowiska, prawa pracy oraz szkoleń o różnorodnej tematyce. Generowanie
przychodów odbywa się poprzez pozyskiwanie oraz realizację długoterminowych umów na
outsourcing a także poprzez pozyskiwanie zleceń na świadczone usługi doradcze i szkolenia.
-„Bardzo cieszy nas osiągnięty wynik, który po raz kolejny potwierdza naszą mocną pozycję
na rynku. Mamy nadzieję na dalsze umacnianie pozycji firmy i dobre wyniki w przyszłości,
choć utrzymanie tak wysokiej dynamiki rozwoju będzie trudnym wyzwaniem”. - mówi Maciej
Sekunda, prezes zarządu SEKA S.A.
Pod koniec kwietnia br. Spółka opublikowała sprawozdanie za 2011 rok, w którym wykazała
zwyżkę przychodów o blisko 20% do 32 mln zł oraz zysku netto o 48% do 4,1 mln zł, w
stosunku do roku 2010.
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 2011 spółce udało się zwiększyć skalę działalności zarówno
w zakresie usług doradczych jak i przeprowadzonych szkoleń komercyjnych.
Z tytułu prowadzonej działalności firma była wielokrotnie wyróżniana w tym m. innymi 7krotnie Gazelą Biznesu.
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