
Seka S.A. zwiększa przychody i zysk netto  
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Trwa sezon raportów na parkiecie NewConnect. Swój raport za ubiegły rok opublikowała 
Spółka Seka S.A. Wyniki prezentują się dobrze. 
 

 

W ujęciu rocznym Spółka zanotowała wzrost popytu na swoje towary, czego najlepszym 
dowodem są większe o 5,5mln zł przychody ze sprzedaży, które na koniec 2011 roku 
uplasowały się na poziomie 32mln zł. Spółka jednak poniosła stratę na sprzedaży, która 
wyniosła ponad 1,5mln zł. Dalsze wyniki prezentowały się jednak na tyle dobrze, że 
ostatecznie Spółka wypracowała dodatni wyniki finansowy. Szczególnie dobrze wypadł zysk 
na działalności operacyjnej, którego wartość wyniosła 4,88mln zł, dzięki czemu wynik netto 

ukształtował się ostatecznie na poziomie 4,099 mln zł, co jest drugim wynikiem w historii 
wyniki Spółki. 

W ujęciu rocznym Spółka zwiększyła również o 5mln zł wartość posiadanych kapitałów 
własnych i środków pieniężnych, których wartość na koniec 2011 roku sięgnęła 1,37mln zł. 

Spółka zrealizowała prognozy na bieżący rok. Pierwotna prognoza przewidywała 30mln zł 
przychodów ze sprzedaży i 3mln zł zysku netto. 

Prognozy na 2012 

Ze względu na dokonane oszacowania wskazujące na możliwość osiągnięcia wyższych 
przychodów, Emitent podwyższył prognozy, które kształtują się następująco: 

Przychody ze sprzedaży 32mln zł 

Zysk netto na poziomie 4mln zł, 

Na kolejny rok (2012) Spółka prognozuje uzyskać wynik finansowy na podobnym poziomie 
jak w roku 2011. Spółka planuje dalszy rozwój usług doradczych w zakresie ochrony 
środowiska, aby w efekcie uzyskać większe o 20proc. przychody z tego tytułu. Dodatkowo 
Emitent rozwijać będzie usługi szkoleniowe w oparciu o e-learning, po to, aby ostatecznie 
pod koniec roku oferować klientom co najmniej 20 programów szkoleniowych i zwiększyć 



przychody z tego tytułu o 40proc. Do realizacji tych celów posłużą Spółce środki pozyskane z 
NewConnect zgodnie z wcześniej złożonymi deklaracjami ich wydatkowania. 

Prezes Zarządu poinformował również, iż w celu rozwijania szkoleń zawodowych Spółka 
uruchomiła w kwietniu br. w Warszawie spawalnię, w której planowane jest przeszkolenie 
ponad 100 spawaczy w 2012 roku. W tym roku oczywiście Emitent ma zamiar dalej 
kontynuować te dziedziny działalności, które były podstawą funkcjonowania Seka S.A., a 
także przejąć jeden podmiot gospodarczy, którego działalności uzupełniałaby portfel Spółki. 

  

Seka S.A. działa jako wyspecjalizowana firma doradczo-szkoleniowa, która prowadzi 
działalności w następujących obszarach: 

-- doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- usług z zakresu ochrony środowiska, 

- przeprowadzania szkoleń m.in. z zakresu bhp i ppoż, prawa pracy, rachunkowości i nauki 
zawodu, 

- pozyskiwania środków z funduszy unijnych, zarządzania tymi projektami i ich rozliczania, 

- obsług prawnej z zakresu prawa pracy 
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