Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr IV/2006
Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z §91 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19
października 2005 roku- Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Raport kwartalny zawiera dodatkowo:
1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego
sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)
WYBRANE DANE
FINANSOWE
SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto
razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną
akcję (w zł/EUR)

W TYS. ZŁ
4 KWARTAŁY
2006
NARASTAJĄCO
(OKRES OD
01.01.2006 DO
31.12.2006)

4 KWARTAŁY
2005
NARASTAJĄCO
(OKRES OD
01.01.2005 DO
31.12.2005)

W TYS. EUR
4 KWARTAŁY
2006
NARASTAJĄCO
(OKRES OD
01.01.2006 DO
31.12.2006)

4 KWARTAŁY
2005
NARASTAJĄCO
(OKRES OD
01.01.2005 DO
31.12.2005)

46618

18746

11956

4659

4726

-3866

1212

-961

4489
4311
-2149

-4101
-4107
-1966

1151
1105
-551

-1019
-1020
-489

-59453

192

-15248

48

80185

-214

20565

-53

18583

-1988

4766

-494

169749
79382

11638
8276

44307
20720

3015
2144

20438
46362

2186
4877

5334
12101

566
1263

89060
52260
52260000
0,08

3323
4760
4760000
-0,9

23245
13641
52260000
0,02

861
1233
4760000
-0,2

1,7

0,7

0,4

0,2

Dane liczbowe wykazane w raporcie sporządzone zostały w sposób zapewniający
porównywalność z danymi przedstawionymi dla analogicznego okresu roku poprzedniego.
Przy przeliczeniu danych finansowych na EURO kierowano się następującymi zasadami:
- dla pozycji bilansowych średni kurs NBP obowiązujący na 31.12.20063,8312 zł.
- Dla pozycji rachunek zysków i strat średnia arytmetyczna średnich kursów
NBP za 12 miesięcy 2006 roku- obowiązujące na ostatni dzień każdego
miesiąca- 3,8991 zł.
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WYBRANE DANE
FINANSOWE
JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne
netto razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
XI. Zobowiązania
długoterminowe
XII. Zobowiązania
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
XVI. Zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na
jedną akcję (w zł/EUR)

W TYS. ZŁ

W TYS. EUR

4 KWARTAŁY 2006
NARASTAJĄCO
(OKRES OD
01.01.2006 DO
31.12.2006)

4 KWARTAŁY 2005
NARASTAJĄCO
(OKRES OD
01.01.2005 DO
31.12.2005)

4 KWARTAŁY 2006
NARASTAJĄCO
(OKRES OD
01.01.2006 DO
31.12.2006)

4 KWARTAŁY 2005
NARASTAJĄCO
(OKRES OD
01.01.2005 DO
31.12.2005)

22495

18360

5769

4563

4151

-3626

1065

-901

4134
4134
-2529

-3844
-3844
-1860

1060
1060
-649

-955
-955
-462

-62363

-169

-15994

-42

80517

15

20650

4

15625

-2014

4007

-500

94214
5058

12131
8100

24461
1320

3143
2099

580

2116

151

548

3748

4771

978

1236

89156
52260
52260000
0,07

4031
4760
4760000
-0,8

23271
13641
52260000
0,02

1044
1233
4760000
-0,2

1,7

0,8

0,4

0,2

2. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych.
Spółka nie publikowała wcześniej prognoz wyników na rok bieżący.
3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy „Beef-San” Zakłady Mięsne S.A. na dzień
przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez
te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby
głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności
znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu
kwartalnego.
Na dzień 31.12.2006 roku akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby
głosów według wiedzy Zarządu Spółki są:
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Lp.
1
2

Imię i
nazwisko
Lucjan
Pilśniak
Marcin
Kołtun

Liczba
akcji
31.245.051

Udział w kapitale
zakładowym (%)
59,79

Liczba
głosów
31.245.051

Udział głosów na
WZA (%)
59,79

2.620.000

5,01

2.620.000

5,01

Od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego miały miejsce następujące zmiany w
strukturze własności znacznych pakietów akcji:
1. 24.11.2006 roku- Lucjan Pilśniak- wówczas Członek RN – zbył 500.000 sztuk akcji w
cenie 2,9 zł/akcję. Łączna wartość transakcji- 1.450.000,00 zł. (raport bieżący z
27.11.2006).
2. 24.11.2006 roku- Lucjan Pilśniak- wówczas Członek RN – zbył 2.600.000 sztuk akcji
w cenie 2,92zł/akcję. Łączna wartość transakcji- 7.592.000,00 zł. (raport bieżący z
27.11.2006).
3. 24.11.2006 roku- Marcin Kołtun- wówczas Przewodniczący RN- zbył 500.000 sztuk
akcji w cenie 2,9 zł/akcję. Łączna wartość transakcji- 1.450.000,00 zł. (raport bieżący
z 27.11.2006).
4. 07.12.2006 roku- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku- zbył 14.500 sztuk akcji
w cenie 3,63 zł/akcję. Łączna wartość transakcji- 53.280,00 zł. (raport bieżący z
14.12.2006).
5. 08.12.2006 roku- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku- zbył 20.500 sztuk akcji
w cenie 3,76 zł/akcję. Łączna wartość transakcji- 77.520,00 zł. (raport bieżący z
14.12.2006).
6. 13.12.2006 roku- Jerzy Biel- Prezes Zarządu- nabył 250.000 sztuk akcji w cenie 1,60
zł/akcję. Łączna wartość transakcji- 400.000,00 zł. (raport bieżący z 15.12.2006).
7. 13.12.2006 roku- Lucjan Pilśniak- wówczas Członek RN – zbył 250.000 sztuk akcji w
cenie 1,60 zł/akcję. Łączna wartość transakcji- 400.000,00 zł. (raport bieżący z
15.12.2006).
8. 21.12.2006 roku- Marcin Kołtun- wówczas Przewodniczący RN- nabył 1.000 sztuk
akcji w cenie 3,01 zł/akcję. Łączna wartość transakcji- 3.010,00 zł. (raport bieżący z
28.12.2006).

4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji „Beef-San” S.A. lub uprawnień do
nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta zgodnie z
posiadanymi przez Emitenta informacjami w okresie od przekazania
poprzedniego sprawozdania.
Na dzień przekazania raportu stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące,
obrazuje poniższe zestawienie:
Lp.

1
2

Imię i
nazwisko

Jerzy Biel
Cecylia
Potera

Funkcja

Prezes Zarządu
Prokurent

Liczba
akcji

404.999
1.850
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Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
0,77
0,004

Liczba
głosów

404.999
1.850

Udział
głosów
na WZA
(%)
0,77
0,004
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3
4

5
6
7

Lucjan
Pilśniak
Lesław
Wojtas
Józef
Dulian
Joanna
Schmid
Grzegorz
Rysz

Przewodniczący RN 31.245.051 59,78

31.245.051 59,78

Zastępca
Przewodniczącego
RN
Członek RN
Członek RN
Sekretarz RN

7.500

0,01

7.500

0,01

5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z
uwzględnieniem informacji w zakresie:
a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności „Beef-San”
S.A. lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej
10% kapitałów własnych „Beef-San” S.A. z określeniem:
- przedmiotu postępowania,
- wartości przedmiotu sporu,
- daty wszczęcia postępowania,
- stron wszczętego postępowania, oraz
- stanowiska Spółki.
b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności ,
których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów
własnych „Beef-San” S.A. z określeniem łącznej wartości postępowań
odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem
Spółki w tej sprawie oraz w odniesieniu do największych postępowań w
grupie zobowiązań i grupie wierzytelności ze wskazaniem ich:
- przedmiotu,
- wartości przedmiotu sporu,
- daty wszczęcia postępowania,
- stron wszczętego postępowania.
Przedmiotowe postępowania nie były prowadzone
6. Informacje o zawarciu przez „Beef-San” S.A. lub jednostkę od niej zależną
jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych
transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od
początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość
500.000 euro- jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi,
zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a
ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej,
prowadzonej przez „Beef-San” S.A. lub jednostkę od niego zależną, (.....), wraz ze
wskazaniem ich znacznej wartości oraz w odniesieniu do umowy o największej
wartości.
Przedmiotowe transakcje nie wystąpiły
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7. Informacje o udzieleniu przez „Beef-San” S.A. lub przez jednostkę od niego
zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji- łącznie
jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna
wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej
10% kapitałów własnych „Beef-San” S.A.
Nie wystąpiły
8. Inne informacje, które zdaniem „Beef-San” S.A. są istotne dla oceny sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego, i ich zmian -Spółki oraz jej
Grupy Kapitałowej, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji
zobowiązań przez Grupę Kapitałową Spółki.
W IV kwartale 2006 roku nie wystąpiły inne czynniki niż wymienione wyżej i Zarządowi
„Beef-San” S.A. nie są znane żadne inne informacje, które byłyby istotne dla oceny sytuacji
kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są
istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez „Beef-San” S.A.
9. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki „Beef-San” S.A. będą miały wpływ na
osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
kwartału.
Na wyniki za pierwszy kwartał 2007 roku wpływ będą miały następujące czynniki:
- konsolidacja sprawozdań finansowych i wyniku finansowego Emitenta ze
spółkami Grupy AJPI,
- sytuacja na rynku surowcowym trzody chlewnej, drobiu i bydła,
- kształtowanie się popytu konsumenckiego,
- kształtowanie się kursu złotówki wobec euro,
- kształtowanie się cen na mięso na rynku Unii Europejskiej,
- zniesienie embarga na mięso przez Rosję i Ukrainę

Sporządzający:
Główny Księgowy- Prokurent
Cecylia Potera

Prezes Zarządu
Jerzy Biel
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