
 

 

Pozostałe informacje 
 

Informacje zgodnie z §.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 
19.10.2005 

( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) 
 
Wymagane Informacje : 
1/. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania 
finansowego (również przeliczone na euro)- zawarte zostały w pierwszej części raportu 
kwartalnego. 
 

w tys. zł w tys. zł w tys. EUR  w tys. EUR 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
2 kwartały 2008 

narastająco okres 

od 2008-01-01 do 

2008-06-30 

2 kwartały 2007 

narastająco okres 

od 2007-01-01 do 

2007-06-30 

2 kwartały 2008 

narastająco okres 

od 2008-01-01 do 

2008-06-30 

2 kwartały 2007 

narastająco okres 

od 2007-01-01 do 

2007-06-30 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 24.745 23.591 7.377 6.264 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1.620 48 -483 13 

Zysk (strata) brutto -1.856 116 -553 31 

Zysk (strata) netto -1.856 116 -553 31 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 1.158 16 308 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -322 -536 -96 -142 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 -520 -15 -138 

Przepływy pieniężne netto, razem -317 102 -94 27 

Aktywa, razem 29.378 29.726 8.758 7.894 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15.471 16.051 4.612 4.262 

Zobowiązania długoterminowe 2.870 5.770 856 1.532 

Zobowiązania krótkoterminowe 8.491 5.810 2.531 1.543 

Kapitał własny 13.907 13.675 4.146 3.631 

Kapitał zakładowy 15.016 13.957 4.477 3.706 

Liczba akcji (w szt.) 15.015.972 13.957.500 15.015.972 13.957.500 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,12 0,01 -0,03 0 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 

zł/EUR) -0,12 0,01 -0,03 0 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,93 0,98 0,93 0,26 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,93 0,98 0,93 0,26 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 

(w zł/EUR) 0 0 0 0 

 
 
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. 
Wybrane pozycje aktywów i pasywów zaprezentowane w sprawozdaniu przeliczono na 
EURO według  średniego kursu ustalonego przez  NBP obowiązującego na dzień 30.06.2008 
( dla danych okresu objętego niniejszym sprawozdaniem ) i obowiązującego na dzień 
30.06.2007 ( dla danych porównywalnych)  
Średni kurs NBP euro na dzień 30.06.2008    - 3,3542 zł/euro 
Średni kurs NBP euro na dzień 30.06.2007    - 3,7658 zł/euro 



   
 
2/. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji: 
Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej. 

 

3/. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej 
emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania 
działalności . 
 
 W opisywanym okresie nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. 

 

4/. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 
 

Spółka po II kwartałach 2008 r. zrealizowała przychody ze sprzedaży stanowiące 45,5% 

prognozowanych przychodów ze sprzedaży na koniec 2008 r. W odniesieniu do pozycji 

zysk/strata netto Spółka zanotowała stratę na poziomie 1.856 tys. PLN. 

W celu poprawy wyników finansowych Zarząd Spółki opracował i podjął działania 

restrukturyzacyjne obejmujące wielkość i strukturę zatrudnienia w Spółce, ograniczenie 

kosztów oraz sprzedaży w ramach mniej rentownych kanałów sprzedaży. 

Zarząd przewiduje ze ww. program przyniesie oczekiwane rezultaty i w kolejnych kwartałach 

umożliwi Spółce generowanie dodatnich wyników finansowych. 

 

5/. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień 
przekazania raportu kwartalnego wraz z wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty 
akcji ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i 
ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz 
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 
 
Na dzień 4 sierpnia 2008 tj. dzień opublikowania raportu kwartalnego lista akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia 

się następująco: 

Dominującym akcjonariuszem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe J. Fiejdasz i 

Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Kielnarowej posiadające 9 432 228 akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii A, 2 260 386 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oraz 

2 260 386 akcji imiennych  serii C, co daje udział w kapitale zakładowym Emitenta na 

poziomie  92,92% i dających prawo do 25 645 614 głosów na walnym zgromadzeniu co 

stanowi 96,01 % ogólnej liczby głosów. 

Wspólnikami PPH J. Fiejdasz i Wspólnicy są Janusz Fiejdasz, Sławomir Ruszel i Marian 

Mirosław, każdy z nich ma równe udziały w spółce jawnej. 

 



6/. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby 
zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze 
wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. 
 

Zarząd Spółki na dzień 4 sierpnia 2008 tj. dzień przekazania raportu bieżącego nie posiada 

akcji spółki. 

Członkowie Rady Nadzorczej posiadający akcje na dzień 4 sierpnia 2008: 

Janusz Fiejdasz - 1014 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 243 sztuk 

akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 243 szt akcji imiennych 

serii C 

Sławomir Ruszel - 1014 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 243 sztuk 

akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 243 szt akcji imiennych 

serii C 

Marian Mirosław - 1014 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 243 sztuk 

akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 243 szt akcji imiennych 

serii C 

Marian Walczak - nie posiada akcji Spółki 

Zbigniew Stachowski - nie posiada akcji Spółki 

 

W stosunku do I kwartału nie było zmian w udziałach i w stanie posiadania akcji w stosunku 

do osób wyżej wymienionych. 

 

7/. Wskazanie postępowań toczących się przed sadem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 
 
W okresie objętym poniższym sprawozdaniem Spółka nie wszczęła ani nie była stroną 

postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, dotyczących wierzytelności, 

których łączna wartość stanowiłaby więcej niż 10% kapitałów własnych. 

 

8/. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi , jeżeli wartość tych transakcji ( łączna wartość 
wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego ) przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro: 
 
W omawianym okresie spółka nie zawarła umów z podmiotami powiązanymi. 

 

9/. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce 
zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji 
stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta: 
 
W opisanym okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy 

też pożyczki o wartości przekraczającej wartość 10 % kapitałów własnych emitenta. 

 



10/. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne 
dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne informacje istotne dla oceny sytuacji 

kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji 

zobowiązań przez spółkę poza wymienionymi w informacjach dodatkowych i pozostałych. 

 

11/. Wskazanie czynników które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału . 
 

Na wyniki przyszłego kwartału będą miały szczególny wpływ ceny zarówno żywca jak i innych 

surowców (na dzień sporządzania raportu ceny żywca oscylują już w granicach 4,70 zł za 1 

kg, w lutym 2008 r. cena żywca wynosiła 3,21 zł za 1 kg, cena 1 kg mięsa wieprzowego 

drobne kl. II wynosiła w kwietniu 2008 r. 3,2 zł, natomiast w czerwcu 2008 r. 4,5 zł.). Ponadto 

należy uwzględnić istotny wzrost cen paliwa przekładający się na wzrost kosztów transportu.  

Osiągniecie zakładanych w prognozach wielkości sprzedaży uzależnione będzie od tempa 

otwierania nowych sklepów firmowych jak i ekspansji najbardziej rentownych kanałach 

dystrybucji. 

 

12/. Skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu lub przeglądowi przez 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych  
 


