
SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2022 roku obejmujące okres od 01.07.2022 roku do 

30.09.2022 roku

I.

3 kwartały 

narastająco 

okres 

od 01-01-2022 

do 30-09-2022

3 kwartały 

narastająco 

okres 

od 01-01-2021 

do 30-09-2021

3 kwartały 

narastająco 

okres 

od 01-01-2022 

do 30-09-2022

3 kwartały 

narastająco 

okres 

od 01-01-2021 

do 30-09-2021

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów
147 430 134 692 31 448 29 553

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 180 -1 897 -678 -416

 III. Zysk (strata) brutto -3 849 -1 758 -821 -386

 IV. Zysk (strata) netto -3 116 -1 418 -665 -311

 V. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej
746 7 199 159 1 580

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej
-17 398 -28 505 -3 711 -6 254

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej
2 560 -6 479 546 -1 422

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -14 092 -27 785 -3 006 -6 096

 IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego 

kwartału i na koniec poprzedniego roku 

obrotowego)

129 210 130 334 26 533 28 337

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

(na koniec bieżącego kwartału i na koniec 

poprzedniego roku obrotowego)

57 812 55 820 11 872 12 136

 XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec 

bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego 

roku obrotowego)

13 236 12 594 2 718 2 738

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na 

koniec bieżącego kwartału i na koniec 

poprzedniego roku obrotowego)

36 122 34 638 7 418 7 531

 XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego 

kwartału i na koniec poprzedniego roku 

obrotowego)

71 398 74 514 14 661 16 201

 XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego 

kwartału i na koniec poprzedniego roku 

obrotowego)

665 665 137 145

 XV. Liczba akcji / udziałów (w szt.) (na koniec 

bieżącego kwartału i koniec poprzedniego 

roku obrotowego)

6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ 

EUR)
-0,47 8,16 -0,10 1,91

 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną 

akcję zwykłą (w zł/EUR)
-0,47 8,16 -0,10 1,91

 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w 

zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na 

koniec poprzedniego roku obrotowego)

10,74 11,21 2,20 2,44

 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 

jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału 

półrocza i na koniec poprzedniego roku 

obrotowego)

10,74 11,21 2,20 2,44

 XX. Zadeklarowana lub wypłacona 

dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
0,00 0,34 0,00 0,07

POZOSTAŁE INFORMACJE

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. PLN w tys. EUR
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II.

Zasady przeliczania:

Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni

dzień każdego okresu objętego raportem.

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na

ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Kursy przyjęte do przeliczenia:

Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2022 r. – 4,8698 EUR/PLN

Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2021 r. – 4,5994 EUR/PLN

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 do

30.09.2022 r. – 4,6880 EUR/PLN

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do

30.09.2021 r. – 4,5576 EUR/PLN

Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport,

wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta

W III kwartale 2022 roku tj. w okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku Spółka osiągnęła

przychody ze sprzedaży na poziomie 54.030 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu

poprzedniego roku były one wyższe o 21,2%. Przychody ze sprzedaży produktów zwiększyły się o

21,6% i wyniosły 48.672 tys. zł, zaś przychody ze sprzedaży towarów i materiałów były wyższe o

18,4% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i ukształtowały się na poziomie 5.358 tys. zł.  

W III kwartale 2022 r. Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 277 tys. zł, co oznacza

poprawę wyniku o 1.917 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z

działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 174 tys. zł, zaś w analogicznym okresie

poprzedniego okresu Spółka poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości 1.748 tys. zł. Na

poziomie wyniku netto za III kwartał bieżącego Spółka poniosła stratę w kwocie 183 tys. zł podczas

gdy w takim samym okresie poprzedniego roku strata wyniosła 1.597 tys. zł.

Przyczyną poprawy wyników w trzecim kwartale było wdrożenie dla wszystkich klientów cenników

sprzedaży produktów własnych uwzględniających wzrost kosztów produkcji. Spółka cały czas

monitoruje koszty produkcji i najszybciej jak to możliwe stara się korygować ceny sprzedaży własnych

produktów. W trakcie tego roku było to robione kilkukrotnie, natomiast ze względu na fakt, że Spółka

współpracuje przede wszystkim z odbiorcami sieciowymi o silnej pozycji rynkowej zmiany warunków

cenowych są bardzo trudne. W związku z tym korekty cen były dokonywane z pewnym opóźnienie w

stosunku do wzrostu kosztów produkcji.

Spółka przygotowuje i realizuje również inwestycje, które powinny przynieść oszczędność kosztów

produkcji zarówno w krótszym, jak i dłuższym terminie. W przyszłym roku planowane jest uruchomienie

układu kogeneracyjnego co powinno przełożyć się na obniżenie kosztów zużycia energii. Ponadto

Spółka planuje uruchomienie własnego ujęcia wody (co znacząco obniży rachunki za zużycie wody),

uruchomienie centralnego zarządzania odzyskami wody (co pozwoli zmniejszyć opłat za zrzut

ścieków), uruchomienie centralnego zarządzania odzyskami ciepła (co obniży opłaty za kupowane

ciepło oraz za gaz ziemny do celów technologicznych).

W związku z mniejszą produkcją i sprzedażą w ujęciu wagowym w porównaniu do analogicznego

okresu ubiegłego roku, Spółka ograniczała również zatrudnienie i w mniejszym stopniu zlecała również

podmiotom zewnętrznym usługi wsparcia produkcji przetworów rybnych na terenie własnego zakładu

produkcyjnego.

W okresie I-III kwartału 2022 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 147.430 tys. zł.

W porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2021 r. były one wyższe o 9,5%. Przychody ze

sprzedaży produktów zwiększyły się o 8,6 % i wyniosły 132.323 tys. zł, zaś przychody ze sprzedaży

towarów i materiałów były wyższe o 17,7% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kształtując się

na poziomie 15.107 tys. zł. 
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III.

Większość dostawców przestała obecnie gwarantować ceny i ilości dostaw, co wnosi do działalności

Spółki element niestabilności w obszarze kosztów produkcyjnych ił planowania produkcji.

Do wzrostu kosztów produkcyjnych przyczyniło się również osłabienie polskiej waluty wobec euro.

Średni kurs EUR/PLN w okresie I-III kwartału 2022 r. (wyliczony jako średnia arytmetyczna średnich

kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca)

wyniósł 4,6880, podczas gdy w tym samym okresie 2021 r. - 4,5576 (wzrost o 2,9%). Spowodowało to

wzrost kosztów zakupu surowców importowanych (ryby świeże i mrożone) wyrażonych w polskiej

walucie. 

W okresie 9 miesięcy 2022 r. spółka poniosła stratę z działalności operacyjnej w wysokości 3.180 tys.

zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oznacza to pogorszenie wyniku o 1.283 tys.

zł.                                                                                                                                              

W III kwartale 2022 r. Spółka prowadziła przede wszystkim działania, których celem było wdrożenie

nowych cenników sprzedaży u wszystkich klientów, a także prace zmierzające do pozyskania nowych

odbiorców krajowych i zagranicznych oraz rozszerzenia asortymentu oferowanych produktów. W

sposób ciągły Spółka prowadzi również prace nad poprawą wyglądu, smaku, czy też funkcjonalnością

oferowanych produktów. 

Wyniki osiągnięte przez Spółkę w okresie trzech kwartałów 2022 roku były niższe niż w tym samym

okresie ubiegłego roku. Spółka poniosła stratę ze sprzedaży w wysokości 2.998 tys. zł. Przyczynił się

do tego istotny wzrost kosztów produkcji, który nie został zrekompensowany adekwatnymi wzrostami

cen sprzedaży własnych produktów.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów zwiększały się w okresie I-III kwartał 2022 r. w

tempie szybszym niż przychody ze sprzedaży i w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. wzrosły o

11,8%. Po uzględnieniu dodatkowo kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wzrost ten kształtował się

na poziomie 10,3%. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły w analizowanym okresie

odpowiednio o 0,2% oraz 4,2%, co wynikało ze ścisłej kontroli tych grup kosztów.

W największym stopniu wzrosły ceny nośników energii: cena gazu ziemnego na przestrzeni ostatnich

12 miesięcy zwiększyła się w przypadku naszej Spółki o ok. 180%, a energii elektrycznej o ok. 100%.

Wzrost cen dotyczy praktycznie wszystki surowców i materiałów wykorzystywanych przez Spółkę, a

największym stopniu: koncentratu pomidorowego i cukru (o ponad 80% na przestrzeni ostatniego

roku), oleju rzepadkowego (o 70%), przypraw, zakrętek, octu spirytusowego, etykiet (o ponad 40%

każda z tych pozycji), a także słoików, warzyw, jaj.

Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na

skrócone sprawozdanie finansowe

W ocenie Zarządu Spółki do czynników, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ, na

skrócone sprawozdanie finansowe, można zaliczyć:

- wartość środków pieniężnych pozostających do dyspozycji Spółki zmniejszyła się w okresie trzech

pierwszych kwartałów 2022 r. o ponad 14 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku, co

było spowodowane faktem, iż Spółka inwestowała nadwyżki środków pieniężych w obligacje

korporacyjne i skarbowe (szerzej omówiono to w pkt III oraz XVI Informacji dodatkowej).

- spadek marży na sprzedaży spowodowany znaczącym wzrostem kosztów. Przyczyny wzrostu

kosztów produkcji zostały omówione bardziej szczegółowo w punkcie II. Dodatkowo należy zwrócić

uwagę, że w sytuacjach skokowego wzrostu cen surowców produkcyjnych (a z takimi mieliśmy do

czynienia w analizowanym okresie), ceny sprzedaży własnych produktów do największych odbiorców,

którymi są sieci handlowe, są korygowane z pewnym opóźnieniem. Jest to spowodowane tym, że

każda zmiana cennika dla tych odbiorców jest zazwyczaj poprzedzona długimi negocjacjami

wynikającymi z ich silnej pozycji rynkowej. 

W dniu 10 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o niewypłacaniu

dywidendy i zatwierdziło przeniesienie wyniku z 2021 roku w całości na kapitał zapasowy.

W okresie I-III kwartał 2022 r. Spółka poniosła stratę netto wysokości 3.116 tys. zł. W analogicznym

okresie 2021 roku strata netto wyniosła 1.418 tys. zł.
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IV.

V.

VI.

Akcjonariusz
Liczba akcji i 

głosów

Wartość 

nominalna 

akcji (tys. 

PLN)

Udział 

w kapitale 

(w%)

Udział 

w głosach 

(w%)

Złota Rybka Sp. z  o.o. z siedzibą 

w Straszynie
4 155 688 415,6 62,49% 62,49%

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez 

Opera TFI
1 011 000* 101,1 15,20% 15,20%

PKO BP Bankowy OFE 610 159** 61,0 9,18% 9,18%

Podmiotem dominującym w stosunku do SEKO S.A. jest Złota Rybka Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie będąca właścicielem 4.155.688 akcji SEKO S.A., które

stanowią 62,49 % kapitału zakładowego oraz dają prawo do 62,49 % głosów na Walnym

Zgromadzeniu SEKO S.A.

* liczba akcji zarejestrowanych przez fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A. na Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2022 r. 

** liczba akcji zarejestrowanych przez PKO BP Bankowy OFE na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki w dniu 30 lipca 2021 r.

Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu SEKO S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego

następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% akcji na WZ Spółki:

Spółka nie publikowała prognoz na 2022 r.

Wspólnikami spółki Złota Rybka Sp. z o.o. są członkowie organów Emitenta:

- Kazimierz Kustra – Prezes Zarządu, który posiada 2 000 udziałów o wartości nominalnej 100 000,00

zł, dające mu udział wynoszący 54,570% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu

wspólników, 

- Tomasz Kustra – Wiceprezes Zarządu, który posiada 555 udziałów o wartości nominalnej 27 750,00

zł, dające mu udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu

wspólników,

- Joanna Szymczak – Wiceprezes Zarządu, która posiada 555 udziałów o wartości nominalnej 27

750,00 zł, dające jej udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu

wspólników,

- Karolina Goliszewska-Kustra – Członek Rady Nadzorczej, która posiada 555 udziałów o wartości

nominalnej 27 750,00 zł, dające jej udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na

zgromadzeniu wspólników.

Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek,

uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi,

a także podziału restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek

podlegających konsolidacji

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym Zgromadzeniu

Emitenta oraz zmiany w stanie posiadania akcjonariuszy w okresie od przekazania

poprzedniego raportu okresowego

Stanowisko Zarządu SEKO S.A. odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej

publikowanych prognoz wyników na dany rok

- wzrost kosztów obługi zadłużenia w instytucjach finansowych związany z szybkim i o dużej skali

wzrostem rynkowych stóp procentowych. Koszty finansowe z tytulu odsetek (niemal w całości od

kredytów, pożyczek i leasingów) w okresie I-III kwartał wyniosły 1.044 tys. zł, podczas gdy w

analogicznym okresie ubiegłego roku - 325 tys. zł. W samym trzecim kwartale bieżącego roku odsetki

te ksztatłowały się na poziomie 435 tys. zł, podczas gdy w tym samym kwartale 2021 r. - 99 tys. zł.

SEKO S.A. nie posiada akcji ani udziałów w innych podmiotach i nie tworzy własnej grupy kapitałowej.

W okresie objętym niniejszym raportem nie zaszły żadne zmiany w tym zakresie.
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VII.

VII.1.

VII.2.

Ponadto wskazane wyżej osoby, które łączą więzy pokrewieństwa, posiadają bezpośrednio akcje

Spółki (co wskazano w punkcie VII). Łącznie wskazane osoby posiadają 367 794 akcje Spółki co

stanowi 5,53% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Karolina Goliszewska-Kustra, Członek Rady Nadzorczej

Spółki posiada bezpośrednio 94.400 akcji Emitenta, co stanowi 1,42% kapitału zakładowego i głosów

na WZ Emitenta. Dodatkowo Karolina Goliszewska-Kustra posiada 555 udziałów o łącznej wartości

nominalnej równej 27.750,00 zł w spółce Złota Rybka Sp. z o.o., podmiocie dominującym wobec

Spółki, które dają jej udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu

wspólników tej spółki. W związku z powyższym Karolina Goliszewska-Kustra w sposób pośredni

posiada akcje dające jej udział na poziomie 9,46% w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym

Zgromadzeniu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki

Wg stanu wiedzy Zarządu Spółki w okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. od dnia

16.08.2022 r. do dnia przekazania niniejszego raportu nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji

przez istotnych akcjonariuszy.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Danuta Kustra, Członek Rady Nadzorczej Spółki, nie

posiada bezpośrednio żadnych akcji SEKO S.A. Danuta Kustra jest żoną Tomasza Kustry,

Wiceprezesa Zarządu Spółki. Akcje spółki SEKO S.A. oraz udziały Tomasza Kustry w spółce Złota

Rybka Sp. z o.o., podmiocie dominującym wobec Spółki, są objęte małżeńską wspólnością ustawową.

Zarząd Spółki

Na dzień przekazania niniejszego raportu Kazimierz Kustra, Prezes Zarządu Spółki, posiada

bezpośrednio 91.010 akcji SEKO S.A., co stanowi 1,37% kapitału zakładowego i głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki. Dodatkowo Kazimierz Kustra posiada 2.000 udziałów o wartości nominalnej

100.000,00 zł w spółce Złota Rybka Sp. z o.o., podmiocie dominującym wobec Spółki, dające mu

udział wynoszący 54,570% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

Złota Rybka Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec Spółki i na dzień przekazania niniejszego

raportu posiada 4.155.688 akcji SEKO S.A. dających udział na poziomie 62,49% w kapitale

zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki W związku z powyższym Kazimierz

Kustra w sposób pośredni posiada akcje Spółki dające mu udział na poziomie 34,10% w kapitale

zakładowym Spółki oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Joanna Szymczak, Wiceprezes Zarządu posiada

bezpośrednio 94.541 akcji Spółki, co stanowi 1,42% kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.

Dodatkowo Pani Joanna Szymczak posiada 555 udziałów o wartości nominalnej 27.750,00 zł w spółce

Złota Rybka Sp. z o.o., podmiocie dominującym wobec Emitenta, dające jej udział wynoszący

15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki. W związku z

powyższym Pani Joanna Szymczak w sposób pośredni posiada akcje dające jej udział na poziomie

9,46% w kapitale zakładowym oraz w głosach na WZ Spółki.

Zestawienie stanu posiadania akcji SEKO S.A. przez Osoby Zarządzające i Nadzorujące wraz

ze wskazaniem zmiany w stanie posiadania od przekazania poprzedniego raportu okresowego

Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu SEKO S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego

stan posiadania akcji SEKO S.A. lub uprawnień do nich przez Osoby Zarządzające i Nadzorujące

Spółki przedstawia się następująco:

Na dzień przekazania niniejszego raportu Tomasz Kustra, Wiceprezes Zarządu Spółki posiada

bezpośrednio 87.843 akcji SEKO S.A., co stanowi 1,32% kapitału zakładowego i głosów na WZ

Spółki. Dodatkowo Tomasz Kustra posiada 555 udziałów o wartości nominalnej 27.750,00 zł w spółce

Złota Rybka Sp. z o.o., dające mu udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na

zgromadzeniu wspólników tej spółki. W związku z powyższym Tomasz Kustra w sposób pośredni

posiada akcje dające mu udział na poziomie 9,46% w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na

WZ Spółki.
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VIII.

IX.

X.

XI.

Spółka nie jest stroną istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Piotr Szymczak, Członek Rady Nadzorczej Spółki, nie

posiada bezpośrednio żadnych akcji SEKO S.A. Piotr Szymczak jest mężem Joanny Szymczak,

Wiceprezes Zarządu Spółki. Akcje spółki SEKO S.A. oraz udziały Joanny Szymczak w spółce Złota

Rybka Sp. z o.o., podmiocie dominującym wobec Spółki, są objęte małżeńską wspólnością ustawową.

W ocenie Zarządu Spółki na funkcjonowanie Spółki wpływają następujące czynniki rynkowe, na które z

kolei wojna w Ukrainie ma lub może mieć istotny wpływ:

- kursy walutowe, w szczególności EUR/PLN (większość surowca rybnego wykorzystywanego przez

Spółkę jest importowana),

- ceny ropy i produktów ropopochodnych,

- ceny gazu i energii elektrycznej (przy czym Spółka zakontraktowała w 2021 r. dostawy prądu i gazu

na cały 2022 r.),

- ceny surowców rolnych.

Spółka nie utrzymuje kontaktów handlowych z kontrahentami z Ukrainy, Białorusi i Rosji. 

Niektórzy z dostawców Spółki zaopatrywali się w surowce, w szczególności rolne, w tych krajach,

jednak sytuacja ta nie ma wpływu na ciągłość produkcji Spółki.

W III kwartale 2022 r. Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych

niż rynkowe.

Informacja o udzielonych znaczących poręczeniach i gwarancjach

Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku

finansowego i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań

przez Emitenta

W III kwartale 2022 r. spółka SEKO S.A. nie udzieliła znaczących gwarancji ani poręczeń. 

Na dzień 30 września 2022 r. nie występowały znaczące gwarancje ani poręczenia udzielone przez

Spółkę.

Według wiedzy Zarządu Spółki pozostali Członkowie Rady Nadzorczej tj. Bogdan Nogalski, Dorota

Łempicka, Eugeniusz Gostomski oraz Michał Hamandyk na dzień przekazania niniejszego raportu nie

posiadają w sposób bezpośredni, bądź pośredni akcji SEKO S.A.

W okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. od dnia 16.08.2022 r. do dnia

przekazania niniejszego raportu, wg stanu wiedzy Zarządu Spółki, nie wystąpiły zmiany w stanie

posiadania akcji Spółki przez Osoby Zarządzające i Nadzorujące.

Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi,

jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości.

Informacja o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Od początku rozwoju pandemii COVID-19 Spółka podejmowała szereg działań, których celem było

ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewnienie ochrony pracownikom własnym,

pracownikom kontrahentów Spółki, a także zagwarantowanie ciągłości i jakości produkcji oraz

bezpieczeństwa produktów gotowych. W Spółce funkcjonują procedury postępowania na wypadek

podejrzenia wystąpienia lub wystąpienia przypadków zakażenia wśród pracowników Spółki.

Dodatkowo zreorganizowano system pracy tak, aby zminimalizować kontakty pomiędzy

poszczególnymi grupami pracowników.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki ocenia, że pandemia COVID-19 nie

ma istotnego wpływu na bieżącą działalność Spółki i nie powinna mieć istotnego wpływu na

funkcjonowanie Spółki w najbliższej przyszłości.     

Wpływ wojny w Ukrainie na działalność Spółki

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki    
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- tempo wzrostu wynagrodzeń rynkowych (potencjalny wpływ na poziom kosztów produkcyjnych),

- popyt na produkty Spółki, szczególnie w okresie przed świętami Bożego Narodzenia, w którym

tradycyjnie występuje największa sprzedaż ryb i przetworów rybnych (potencjalny wpływ na poziom

przychodów ze sprzedaży),

- sytuacja na rynku pracy (zarówno krajowym, jak i lokalnym), która ma wpływ na poziom rynkowych

wynagrodzeń oraz dostępność pracowników (potencjalny wpływ na poziom kosztów produkcyjnych), 

- dostępność surowców produkcyjnych oraz części zamiennych potrzebnych do serwisowania maszyn

i urządzeń (ich ewentualne braki mogą wpłynąć na płynność produkcji, a tym samym poziom

przychodów i wyników finansowych). 

- ceny energii elektrycznej i gazu (potencjalny wpływ na poziom kosztów produkcyjnych),

W ocenie Zarządu Spółki, istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wyniki Spółki w perspektywie co

najmniej kolejnego kwartału będą:

- ceny surowców produkcyjnych (potencjalny wpływ na poziom kosztów produkcyjnych), 

- kurs polskiej waluty wobec walut zagranicznych, w szczególności euro (podstawowy surowiec 

produkcyjny Spółki tj. ryby świeże i mrożone jest w znacznym stopniu importowany, więc ewentualne 

osłabienie polskiej waluty wpłynie na wzrost bezpośrednich kosztów produkcyjnych, z kolei umocnienie 

złotówki będzie mieć odwrotny efekt), 

- ewentualny dalszy rozwój pandemii COVID-19 w Polsce i na świecie,

- ceny usług, w szczególności transportowych (potencjalny wpływ na koszty działalności),

- ewentualny dalszy wzrost rynkowych stóp procentowych, który będzie miał wpływ na koszt obsługi

kredytów, pożyczek i umów leasingowych, a tym samym poziom kosztów finansowych i wyniki

finansowe Spółki,

- wojna w Ukrainie i jej wpływ na światową gospodarkę, zarówno na sferę realną, jak i na rynki

finansowe, 

- tempo i skuteczność wprowadzania nowych cen sprzedaży przez Spółkę (wpływ na rentowność 

działalności oraz wyniki finansowe Spółki),

- ogólna sytuacja gospodarcza w kraju i nastroje konsumentów (potencjalny wpływ na poziom 

przychodów Spółki),

Zarząd Spółki monitoruje wszystkie czynniki związane z wojną w Ukrainie oraz rozwojem pandemii

COVID-19 oraz ich wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki i będzie przekazywał dalsze

informacje na ten temat zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie

nadużyć na rynku (MAR) lub w śródrocznych raportach finansowych.

Poza wyżej opisanymi czynnikami w III kwartale 2022 r. nie wystąpiły inne zdarzenia istotne dla oceny

sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań

przez SEKO S.A.

Wskazanie czynników, które w ocenie SEKO S.A. będą miały wpływ na osiągane wyniki w

perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

7


		2022-10-28T11:52:22+0200


		2022-10-28T13:36:39+0200


		2022-10-28T13:39:35+0200


		2022-10-28T13:42:37+0200




