Pismo Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Beef-San Zakłady Mięsne S.A. przedstawiam Państwu Raport półroczny
Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za pierwsze półrocze 2008 roku wraz z opinią biegłego
rewidenta.
Pierwsze sześć miesięcy 2008 roku było trudnym okresem dla Beef-San S.A. Faktyczne
zamknięcie rynku Rosji i Ukrainy dla mięsa z Polski oraz stale spadający kurs euro
spowodowały zasadnicze ograniczenie wielkości i opłacalności eksportu. Wzrost kosztów
pracy i stale zwiększający się udział sprzedaży poprzez super i hipermarkety oraz wysoka
konkurencja na rynku krajowym, spowodowała zmniejszenie rentowności. Przychody Spółki
osiągnęły 10.588 tys. zł i były niższe o 195 tys. zł od przychodów I półrocza 2007 roku.
Widoczna jest zmiana struktury sprzedaży tj. spadły przychody ze sprzedaży produktów
(mięsa wołowego) a wzrosły przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Strata ze
sprzedaży wyniosła 539 tys. zł i była wyższa o 264 tys. zł od straty I półrocza 2007 roku.
Beefsan posiada 113.607 akcji spółki P.A. Nova Gliwice notowanej na GPW. W wyniku
wyceny w/w akcji na dzień 30.06.2008 powstał koszt (aktualizacja wartości inwestycji) w
wysokości 744 tys. zł. Z tej głównie przyczyny wynik netto za 6 miesięcy 2008 roku wyniósł
-1.052 tys. zł.
Podstawową działalnością Spółki jest skup i ubój bydła wołowego oraz handel detaliczny
prowadzony w wyspecjalizowanych sklepach mięsno-wędliniarskich. Pierwsze półrocze 2008
nie było łatwe dla całej branży mięsnej, co odbiło się na wynikach finansowych Beef-San.
Ponadto Beef-San S.A. posiada 20% udziałów (33% udziału w zysku) w San Development spółce, która realizuje duży projekt komercyjny – galerię handlową o powierzchni ponad
20.000 m² w Przemyślu.
Rok 2008 ze względu na ogólną sytuację rynkową, w szczególności najbardziej dotkliwy dla
Beef-San niski poziom kursu euro a co za tym idzie niską opłacalność eksportu wołowiny
może być dla Spółki pełen wyzwań. Poziom eksportu (13,3% sprzedaży w 2008r)
zdeterminowany jest poziomem kursu euro oraz podażą bydła. W celu poprawy wyniku
Zarząd podjął działania zmierzające do ograniczenia kosztów, przy utrzymaniu
dotychczasowego poziomu sprzedaży.
Podkreślam, że sytuacja samej Spółki Beef-San uzależniona jest w dużej mierze od działania
jej spółek zależnych, dlatego też zachęcam do zwrócenia uwagi na sprawozdanie
skonsolidowane Grupy Beef-San.
Więcej informacji na temat działalności i wyników Spółki Beef-San w roku 2008 oraz
planowanych działań w przyszłości znajdziecie Państwo w niniejszym raporcie.
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