POZOSTAŁE INFORMCJE
DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU
KWARTALNEGO

Za I kwartał 2013
Grupy Kapitałowej
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

PEPEES S.A.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za okres kończący się 31.03.2013 r.

1. Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody ze sprzedaży ogółem
Zysk lub strata netto przypadająca
akcjonariuszom Spółki
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Aktywa razem
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom spółki
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
Wartość księgowa na jedną akcję

W tys. zł
1 kwartał
1 kwartał
2013
2012
(01.01.2013- (01.01.201231.03.2013) 31.03.2012)
26 722
29 161

W tys. EUR
1 kwartał
1 kwartał
2013
2012
(01.01.2013- (01.01.201231.03.2013) 31.03.2012)
6 402
6 985

283

865

68

207

13 097

15 851

3 138

3 797

245

160

59

38

(7 821)
5 521
143 373

(5 724)
10 287
159 438

(1 874)
1 323
34 321

(1 371)
2 464
39 000

92 626
0,003
1,11

92 343
0,01
1,11

22 173
0,001
0,27

22 588
0,002
0,27

*W przypadku pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (aktywa razem, kapitał własny przypadający
akcjonariuszom spółki, wartość księgowa na jedną akcję) dane zostały wykazane na dzień 31.12.2012 r.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy
ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2013 r. według średniego
kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,1774 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r. według średniego
kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0882zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 01.01.2013-31.03.2013 r. według kursu stanowiącego średnia
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca roku 2013 - 1 EUR= 4 ,1738 zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 01.01.2012-31.03.2012 r. według kursu stanowiącego średnia
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca roku 2012 - 1 EUR= 4 ,1750 zł.

2. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek
podlegających konsolidacji.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. jest podmiotem dominującym
wobec Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego „ZPZ Lublin” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa
Przemysłu Ziemniaczanego „Bronisław” Sp. z o.o. oraz OZENERGY Sp. z o.o.
Struktura grupy kapitałowej na dzień 31 marca 2013 r. przedstawiała się następująco:
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PEPEES S.A.

Udział w kapitale jednostki

82,38%

ZPZ LUBLIN
Sp. z o.o.

100%

51,06%

OZENERGY
Sp. z o.o.

PPZ BRONISŁAW
Sp. z o.o.

Wszystkie jednostki z grupy kapitałowej zostały objęte konsolidacją.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej.
W bieżącym roku nie było zmian w strukturze Grupy Kapitałowej.

4. Stanowisko zarządu dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz na dany rok, w świetle wyników
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych.
Grupa nie publikowała prognoz na rok 2013.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
WZA na dzień przekazania raportu.
Struktura własnościowa na dzień przekazania raportu:
AKCJONARIAT

Liczba akcji
[szt.]

Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA
[%]

TRADO S.A.

8 600 000

10,36

Borkowski Krzysztof (pośrednio, w tym Mazowiecka
Korporacja Finansowa Sp. z o.o. )

7 923 409

9,55

Richie Holding Ltd.

6 133 100

7,39

Mazowiecka Korporacja Finansowa Sp. z o.o.

5 397 343

6,50

Pozostali

60 343 491

72,70

Ogółem

83 000 000

100
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6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień
do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z
posiadanymi przez emitenta informacjami w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego.
Zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące:
Imię i nazwisko

Stan na dzień
przekazania
poprzedniego
raportu kwartalnego

Zmiana

w szt

Stan na dzień
przekazania
bieżącego
raportu w szt

Wojciech Faszczewski

701 000

Krzysztof Jerzy
Borkowski (kontrola)

7.923.409

7.923.409

100

100

Tomasz Łuczyński

701 000

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej.
Na dzień bilansowy występują niżej wymienione nierozstrzygnięte sprawy sporne:
 Sprawa z powództwa MIDSTON DEVELOPMENTS LIMITED z siedziba w Nikozji/Cypr o
stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 24 z 24 maja 2011 r. w sprawie
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru.
 Sprawa z powództwa PERŁA – BROWARY LUBELSKIE S.A. o stwierdzenie nieważności
ewentualnie uchylenie dwóch uchwał: uchwały nr 19 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia listy obecności oraz uchwały nr 24 z 24 maja 2011 r. w sprawie warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru.
 Sprawa z powództwa PPZ BRONISŁAW przeciwko Grupie Producentów Ziemniaka w
Wagańcu Kagańcu zapłatę 74.214,88 zł.
 Dwie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Przemysłowego Sp. z o.o. w Rzadkowinie
przeciwko PPZ BRONISŁAW o zapłatę łącznej kwoty 327.627,93 złotych.
 Sprawa z powództwa osoby fizycznej przeciwko PPZ BRONISŁAW o zapłatę kwoty
11.030,74 złotych.

8. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną
jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi.
Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi została przedstawiona w
kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym w pkt 10 rozdziału „Wybrane dane
objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego”.

4

PEPEES S.A.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za okres kończący się 31.03.2013 r.

9. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego
zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji.
Na dzień bilansowy istnieją poręczenia, których Emitent udzielił w poprzednim roku
spółkom zależnym:
- poręczenie kredytu spółce PPZ BRONISŁAW w kwocie 8 mln złotych udzielonego
przez BOŚ
- poręczenie kredytu spółce ZPZ LUBLIN w kwocie 3,5 mln zł udzielonego przez
BOŚ.

10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na
osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
kwartału.
W następnym kwartale istotny wpływ na wynik będą miały następujące czynniki:
- cena skrobi na rynku polskim i światowym,
- kursy walut - Grupa jest eksporterem,
- podstawowe stopy procentowe - Grupa spłaca kredyty, których oprocentowanie
oparte jest na stawce WIBOR.
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