Szanowni Państwo,
przedstawiam Państwu Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Beef-San S.A. za I półrocze
2009 roku wraz z opinią biegłego rewidenta.
Grupa Beef-San S.A.w I półroczu 2009 roku borykała się z wieloma problemami w
szczególności związanymi z zaangażowaniem kapitałowym w Grupę AJPI.
W wyniku zarówno wpływu kryzysu finansowego, który odbił się na całej branży mięsnej
oraz błędnej strategii w zakresie produkcji mięsa i wędlin w spółkach skupionych w ramach
Grupy AJPI generowane są bardzo złe wyniki finansowe obciążające skonsolidowany wynik
Beef-San S.A. Dodatkowo decyzje podjęte przez Zarząd AJPI spowodowały utratę kontroli
nad najważniejszą spółką produkcyjną Grupy tj. Zakładami Mięsnymi Mysław, oraz
najbardziej rentowną do tej pory spółką Abakus Sp. z o.o. Podjęliśmy prawnie dostępne kroki
w celu odzyskania utraconej kontroli oraz w celu zmiany Zarządu w AJPI Sp. z o.o.
Powyższe oraz oczekiwanie na decyzję sądu w sprawie złożonego wniosku o upadłość AJPI
Sp. z o.o., którego los nie jest przewidywalny, negatywnie obciążają Grupę Beef-San S.A.
Potwierdza się zasadność podjętej w 2008 roku decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego
na wartość posiadanych udziałów w AJPI Sp. z o.o.
Z drugiej strony sam Beef-San S.A. posiada rezerwy środków finansowych i jest otwarty na
nowe przedsięwzięcia i kierunki rozwoju.
Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Beef-San S.A.za I półrocze 2009 roku wykazuje stratę
w wysokości 5.441 tys. zł. Z czego jednak 5.590 tys.zł przypada na stratę wygenerowaną
przez Spółki zależne zgromadzone w grupie AJPI. Sam Beef-San S.A.osiągnął za I półrocze
2009 roku zysk 87 tys. zł. Dlatego też wobec braku jakichkolwiek poręczeń i zobowiązań
warunkowych udzielonych spółkom zależnym, braku ryzyka dla Beef-San S.A. związanego z
funkcjonowaniem Spółek Grupy AJPI, z optymizmem patrzymy w przyszłość.
Więcej informacji na temat działalności i wyników Grupy Beef-San S.A.w roku 2009 oraz
planowanych działań w przyszłości znajdziecie Państwo w raporcie skonsolidowanym Grupy
Beef-San S.A. Zachęcam jednocześnie do zapoznania się z jednostkowym raportem Spółki
Beef-San S.A.
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