PEPEES S.A.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2008

w tys. złotych

POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU
KWARTALNEGO
1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

2 kwartały
2 kwartały
2 kwartały
2 kwartały
2008 okres od 2007 okres od 2008 okres od 2007 okres od
2008-01-01 2007-01-01 2008-01-01 2007-01-01
do
do
do
do
2008-06-30 2007-06-30 2008-06-30 2007-06-30
Przychody ze sprzedaŜy ogółem, w tym:
- przychody z działalności kontynuowanej
- przychody z działalności zaniechanej
Zysk lub strata netto przypadający
akcjonariuszom Spółki, w tym:
- zysk netto z działalności kontynuowanej
- zysk netto z działalności zaniechanej
Przepływy pienięŜne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności
finansowej
Przepływy pienięŜne netto, razem, w tym:
- Przepływy pienięŜne netto z działalności
kontynuowanej
- Przepływy pienięŜne netto z działalności
zaniechanej
Aktywa razem
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom Spółki
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą, w tym:
- zysk na jedną akcję zwykłą z działalności
kontynuowanej
- zysk na jedną akcję zwykłą z działalności
zaniechanej
Wartość księgowa na jedną akcję

50 518

69 140

14 527

17 965

50 518

42 811

14 527

11 124

26 329

6 841

(728)

59 448

(209)

15 447

(728)

61 741

(209)

16 042

(2 293)

(596)

(14 835)

11 200

(4 266)

2 910

(307)

123755

(88)

32 156

(21 332)

(25 418)

(6 134)

(6 604)

(36 474)

109537

(10 488)

28 461

(36 474)

111 002

(10 488)

28 842

(1465)

(381)

127 442

237 203

37 995

62 989

78 603

180 804

23 434

48 012

(0,01)

0,51

(0,003)

0,13

(0,01)

0,53

(0,003)

0,13

(0,02)

(0,01)

1,55

0,41

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące
kursy ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
•
•
•

wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2008 według średniego kursu
obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR=3,3542 zł)
wybrane pozycje bilansowe na dzień 30.06.2007 według średniego kursu
obowiązującego na dzień bilansowy (1 EUR=3,7658 zł)
wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŜnych za okres
01.01.2008-30.06.2008 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
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kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca
roku 2008 (1EUR= 3,4776 zł)
wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pienięŜnych za okres
01.01.2007-30.06.2007 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca
roku 2007 (1EUR= 3,8486 zł)

2. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji.
Przedsiębiorstwo Przemysłu SpoŜywczego „PEPEES” S.A. jest podmiotem dominującym
wobec Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego „ZPZ Lublin” Sp. z o.o.
Struktura grupy kapitałowej na dzień 30 czerwiec 2008 r. przedstawiała się następująco:
PEPEES S.A.

Udział w kapitale jednostki
54,32%
ZPZ LUBLIN
Sp. z o.o.

Obie jednostki z grupy kapitałowej zostały objęte konsolidacją.
3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej.
W bieŜącym roku nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy kapitałowej PEPEES.
4. Stanowisko zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.
Grupa nie publikowała prognoz na rok 2008.
5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zaleŜne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania
raportu.
Struktura własnościowa na dzień przekazania raportu:
Spółka MIDSTON DEVELOPMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji (Cypr) posiada
23.364.845 akcji, co stanowi 28,15 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.
Grabski Inwestycje Finansowe Sp. z o.o. - liczba głosów: 8.600.000; udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA – 10,36%.
Mazowiecka Korporacja Finansowa Sp. z o.o. – liczba głosów: 5.397.343; udział w ogólnej
liczbie głosów na WZA - 6,50% ,
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Richie Holding Ltd - liczba głosów 6.133.100, udział w ogólnej liczbie głosów na WZA –
7,39%
Nikt z pozostałych akcjonariuszy nie zgłosił stanu posiadania co najmniej 5% udziału w
kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA
6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji)
przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez
emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
Z osób zarządzających 100 akcji emitenta posiada Prezes - Andrzej Kiełczewski.
Zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące:
Imię i nazwiska
stan na dzień
zmiana
stan na dzień
przekazania
poprzedniego
raportu

Wojciech Faszczewski
Krzysztof Jerzy Borkowski
(kontrola)
Tomasz Łuczyński

przekazania
bieŜącego
raportu

1.450.000

1.450.000 sztuk akcji

7.923.409
100

7.923.409 sztuk akcji
100 „

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej
Aktualnie nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitraŜowego lub organem administracji publicznej dotyczące istotnych zobowiązań
lub wierzytelności Grupy.
8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną jednej lub
wielu transakcji z podmiotami powiązanymi
W okresie sprawozdawczym ze spółkami zaleŜnymi zawierano transakcje rutynowe (kupna sprzedaŜy) na warunkach rynkowych.
9. Informację o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną poręczeń
kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji
W okresie II kwartału 2008 r. Emitent oraz spółka zaleŜna
i gwarancji podmiotom spoza Grupy Kapitałowej PEPEES.

nie udzielały poręczeń

10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
W trzecim kwartale decydujący wpływ na wyniki Grupy będzie miało rozpoczęcie skupu i
przetwórstwa podstawowego surowca, jakim jest dla obu spółek w Grupie ziemniak.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
14.08.2008
Andrzej Kiełczewski
Prezes Zarządu
14.08.2008

Adam Karaś

Podpis

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
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