Pismo Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Beef-San Zakłady Mięsne S.A. przedstawiam Państwu skonsolidowany
Raport Półroczny Beef-San S.A. za półrocze 2008 roku wraz z opinią biegłego rewidenta.
I półrocze 2008 roku było trudnym okresem dla Grupy Beef-San. Zła sytuacja branży mięsnej
odbiła się w szczególności w zakresie działalności prowadzonej przez spółkę AJPI tj. w
zakresie rozbioru mięsa. Najniższe od 25 lat pogłowie świń w Polsce, zalew taniego, już
rozebranego mięsa z innych państw Unii Europejskiej w połączeniu ze stale spadającym
kursem euro spowodowały w tej spółce wysoką stratę. Zarząd AJPI w ramach działań
restrukturyzacyjnych podjął decyzję o zasadniczym ograniczeniu wielkości rozbiorów,
z czym wiąże się ograniczenie zatrudnienia i innych kosztów, a skupieniu się na działalności
handlowej zarówno w zakresie mięsa jak i hurtowni typowo wędliniarskich. Jednocześnie
została podjęta decyzja o sprzedaży ubojni działającej dotychczas w ramach spółki Kruta
Slezsko. Nadal widoczne zamknięcie rynków wschodnich (Rosji i Ukrainy), duży import
mięsa, powodują wysoką konkurencję wewnętrzną na rynku krajowym, co skutkuje
zmniejszeniem rentowności. W tej sytuacji poprawy wyników upatrujemy w rozwoju
produkcji wyrobów przetworzonych, na których osiąga się wyższe niż na mięsie marże i
zwiększeniu sprzedaży, w szczególności w kanale sieci handlowych, których udział w rynku
stale rośnie.
Wysoką stratę (744 tys. zł) ponieśliśmy także w wyniku wyceny na dzień 30.06.2008 akcji
P.A. Nova Gliwice (spółka notowana na GPW).
Działalność w zakresie przetwórstwa, handlu mięsa i wędlin pozostaje podstawową
działalnością Grupy, należy jednak wspomnieć, że Beef-San posiada 19% udziałów (33%
udziału w zysku) w San Development - spółce która realizuje duży projekt komercyjny –
galerię handlową o powierzchni ponad 20.000 m² w Przemyślu.
Cały 2008 rok ze względu na ogólną sytuację rynkową może być dla Grupy Beef-San pełen
wyzwań. Mamy nadzieję że podjęte w Spółkach zależnych działania spowodują ograniczenie
osiąganej straty oraz zgodnie z założeniami osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego
skonsolidowanego już od pierwszych miesięcy 2009 roku.
Więcej informacji na temat działalności i wyników Grupy Beef-San w roku 2008 oraz
planowanych działań w przyszłości znajdziecie Państwo w niniejszym raporcie.
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