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1. Pismo Prezesa 

Szanowni Państwo ! 

W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny za 2007 
r. zawierający najważniejsze informacje na temat działalności Spółki i najważniejszych 
wydarzeń jakie miały miejsce w minionym roku. 
Jednym z priorytetów minionego roku dla naszej Spółki miało być pozyskanie środków na 
rozwój w ramach publicznej emisji akcji oraz zadebiutowanie w IV kwartale 2007 r. na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 9 października 2007 r. Komisja 
Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Zakładów Mięsnych Herman S.A. 
Jednakże dekoniunktura na rynkach kapitałowych w IV kwartale 2007 r. nie dawała 
gwarancji powodzenia oferty i w związku z powyższym w dniu 22 listopada 2007 Zarząd 
Spółki postanowił o zawieszeniu oferty publicznej akcji serii D i ubiegania się o ich 
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. 
Zaangażowanie się w proces wprowadzania Spółki na GPW w Warszawie nie przeszkodziło 
Zarządowi i załodze w kontynuowaniu procesu umacniania pozycji Spółki na rynku 
regionalnym i krajowym poprzez dalszy rozwój sieci sklepów firmowych, wchodzeniu na  
nowe rynki, rozwijaniu współpracy z wcześniej pozyskanymi sieciami handlowymi oraz 
nawiązywaniu współpracy z nowymi sieciami takimi jak Kaufland, Bruno Tassi czy Auchan. 
Ponadto Spółce udało się pozyskać nowe rynki zagraniczne: Grecję, Litwę i Wielką 
Brytanię. 
W lipcu 2007 r. Spółka otrzymała kolejny ważny dla rozwoju eksportu z Wielką Brytanią 
certyfikat BRC oraz przeszła pomyślnie kolejne audyty przedłużające ważność certyfikatów 
ISO 9001:2000. Stale pracowaliśmy nad dostosowaniem oferty asortymentowej spółki do 
zapotrzebowań klientów i rynku. 
Przedstawialiśmy kolejne produkty do licznych konkursów, czego efektem było przyznanie  
nagrody „Produkt najwyższej jakości” dla naszych wyrobów: „Szynki Gold” i kabanosów. 
Bazując na naszych dobrych doświadczeniach we współpracy z odbiorcami ze Słowacji, w 
tym z jedną z największych hurtowni słowackich „Noema”, w dniu 15 sierpnia 2007 
utworzyliśmy w Koszycach na Słowacji Spółkę z o.o. pod nazwą „Herman SK” zajmującą się 
dystrybucją i handlem naszymi produktami. Podjęliśmy również proces poszukiwania 
potencjalnych zakładów mięsnych do przejęcia. Środki na sfinansowanie przejęć innych 
firm mięsnych miały pochodzić z planowanej publicznej emisji akcji. 

W imieniu Zarządu Zakładów Mięsnych Herman S.A. wyrażam nadzieję, że 
konsekwentna realizacja naszych celów, pozwoli nam na umocnienie pozycji 
konkurencyjnej Spółki oraz generowanie wyników finansowych, które będą 
satysfakcjonujące dla nas, a przede wszystkim dla naszych Akcjonariuszy. 

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i współpracownikom 
za wysiłek i ciężką pracę w całym 2007 roku. Dziękujemy także naszym partnerom 
handlowym, którzy obdarzyli nas zaufaniem a także obecnym i przyszłym Klientom 
Zakładów Mięsnych Herman SA. 

 
Z wyrazami szacunku  

Ryszard Macina  
Prezes Zarządu 



2. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego 
sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro); 

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

WYBRANE DANE FINANSOWE 
 I –IV kwartał 2007 
narastająco okres 
od 2007-01-01 do 
2007-12-31 

I –IV kwartał 2006 
narastająco okres 
od 2006-01-01 do 
2006-12-31 

I –IV kwartał 2007 
narastająco okres 
od 2007-01-01 do 
2007-12-31 

I –IV kwartał 2006 
narastająco okres 
od 2006-01-01 do 
2006-12-31 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 50 452 44 525 14 085 11 622 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 161 1 544 324 403 

Zysk (strata) brutto 963 858 269 224 

Zysk (strata) netto 689 667 192 174 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 884 3 660 247 955 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 31 -4 403 9 -1 149 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej -1 496 1 844 -418 481 

Przepływy pieniężne netto, razem -581 1 101 -162 287 

Aktywa, razem 30 290 30 067 8 456 7 848 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 042 16 509 4 479 4 309 

Zobowiązania długoterminowe 4 430 6 110 1 237 1 595 

Zobowiązania krótkoterminowe 7 296 5 674 2 037 1 481 

Kapitał własny 14 248 13 558 3 978 3 539 

Kapitał zakładowy 13 957 13 957 3 896 3 643 

Liczba akcji (w szt.) 27 915 27 915 - - 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 24,68 23,89 6,89  6,24  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł/EUR) 24,68 23,89 6,89  6,24  

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14 248 13 558 3 978  3 539  
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 24,68  - 6,89  -  
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 
jedną akcję (w zł/EUR) -  - -   - 

 
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 31.12.2007 
(dla danych okresu objętego niniejszym sprawozdaniem) i obowiązującego na dzień 
31.12.2007 (dla danych porównywalnych). 
Średni kurs NBP euro na dzień 31.12.2007 3,5820 zł/euro 
Średni kurs NBP euro na dzień 31.12.2006 3,8312 zł/euro 
 

3. Oświadczenia Zarządu  
 

OŚWIADCZENIE 
ZARZĄD ZAKŁADÓW MIĘSNYCH „ HERMAN” S.A. W KIELNAROWEJ OŚWIADCZA , ŻE WEDLE ICH 
NAJLEPSZEJ WIEDZY, ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DANE PORÓWNYWALNE 



SPORZĄDZONE ZOSTAŁY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI ORAZ ŻE 
ODZWIERCIEDLAJĄ W SPOSÓB PRAWDZIWY, RZETELNY I JASNY SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I 
FINANSOWĄ ZAKŁADÓW MIĘSNYCH „ HERMAN” S.A. ORAZ JEGO WYNIK FINANSOWY, ORAZ ŻE 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW MIĘSNYCH „ HERMAN” S.A.  ZAWIERA PRAWDZIWY 
OBRAZ ROZWOJU I OSIĄGNIĘĆ ORAZ SYTUACJI EMITENTA, W TYM OPIS PODSTAWOWYCH 
ZAGROŻEŃ I RYZYKA. 
 

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZADU 
RYSZARD MACINA KAZIMIERZ BONARSKI TERESA PIETRZYK 

 

OŚWIADCZENIE 
ZARZĄD ZAKŁADÓW MIĘSNYCH „HERMAN” S.A. W KIELNAROWEJ OŚWIADCZA ŻE FIRMA BIEL 
AUDYT SP. Z O.O. PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KIBR 3129 
REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU – EMIL BIEL, BIEGŁY REWIDENT 9175/6401 DOKONAŁ 
BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2007.  PODMIOT TEN 
ZOSTAŁ WYBRANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA ORAZ  SPEŁNIA WARUNKI DO WYRAŻENIA 
BEZSTRONNEJ I NIEZALEŻNEJ OPINII O BADANIU, ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA 
KRAJOWEGO  
 

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZADU 
RYSZARD MACINA KAZIMIERZ BONARSKI TERESA PIETRZYK 
 

OŚWIADCZENIE  
W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  

w ZAKŁADACH MIĘSNYCH HERMAN S.A. 
Zarząd Zakładów Mięsnych Herman S.A. oświadcza że przyjmuje wszystkie zasady ładu 
korporacyjnego z wyjątkiem zasad: nr 20, 28 i 43 
Zasada nr 20 - Emitent nie przyjął  tej zasady w związku z tym, iż uznaje że decyzję w sprawie wyboru 
osób sprawujących funkcje członków Rady Nadzorczej należy pozostawić Walnemu Zgromadzeniu 
Emitenta. Rada Nadzorcza reprezentuje i chroni interesy akcjonariuszy nadzorując działania Zarządu i 
kadry kierowniczej Spółki, dlatego nie jest wskazane, aby interes jej członków nie był w żaden sposób 
związany z interesem Akcjonariuszy. Dodatkowo, przyjęcie tej zasady i jej recypowanie w statucie 
może powodować niekorzystne skutki dla spółki. 
W przypadku gdy np.: jeden z członków Rady Nadzorczej utraci cechy niezależności określone w tej 
zasadzie może pojawić się problem czy Rada Nadzorcza nadal działa zgodnie ze Statutem Spółki i czy 
jej uchwały są ważne. 
Niezależnie od nie przyjęcia tej zasady, Emitent wskazuje ,że w skład Rady Nadzorczej zostało 
powołanych dwóch  członków, którzy są wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami 
lub pracownikami. 
Zasada nr 28 – emitent nie przyjął tej zasady w związku z nie przyjęciem zasady nr 20. 
Zasada nr 43 – odrzucenie tej zasady jest konsekwencją odrzucenia zasady nr 28 zgodnie  ze statutem 
Spółki wyboru Biegłego dokonuje Rada Nadzorcza . 

4. Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o 
badanym rocznym sprawozdaniu finansowym. 

 
Załącznik 

 



5. Zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i 
pasywów  oraz pomiaru wyniku finansowego. 

W roku obrotowym nie dokonywano zmian zasad ustalania wartości aktywów i pasywów 
oraz pomiaru wyniku finansowego. 

6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW MIĘSNYCH HERMAN S.A. 
ZA ROK 2007 

6.1 Informacje określone w przepisach o rachunkowości 
 

6.1.1 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 
obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego 

− W dniu 2 stycznia 2007 r. nastąpiła zmiana formy prawnej (przekształcenie spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną), przekształcenie nastąpiło na mocy 
postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego z dnia 2 stycznia 2007 r; 

− W lipcu 2007 r. Spółka przeszła pomyślnie kolejny audyt przedłużający certyfikat ISO 
9001:2000, oraz otrzymała certyfikat BRC; 

− Podpisano nowe umowy handlowe:  z sieciami Kaufland oraz Auchan; 

− 10 lipca 2007 r.podjęto uchwałę w sprawie zawiązania spółki na Słowacji. 
Herman SK sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszycach w dniu 
15 sierpnia . Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000 SKK (koron słowackich) z czego 
160 000 SKK pokryły ZM Herman S.A., a 40 000 SKK drugi wspólnik Przedsiębiorstwo 
Zachodnie ITARES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie; 

− 11 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę  w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D. Celem 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D było 
pozyskanie kapitału przez Spółkę na sfinansowanie dalszego rozwoju, wzmocnienia 
konkurencyjności na rynku i dalszego wzrostu renomy Spółki. Zarząd otrzymał zgodę  
Rady Nadzorczej do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów 
otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć 
między transzami, zasad płatności za akcje i przydziału akcji, zawierania umów z 
podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje serii D, zawarcia z 
krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie umowy o rejestrację 
akcji serii D i praw do akcji  serii D w związku z ich ofertą publiczną ora podjęcia 
wszelkich czynności związanych z ich dematerializacją, ustalenia ceny emisyjnej akcji 
serii D, dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z 
dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na 
GPW w Warszawie, wraz ze złożeniem oświadczenia o wysokości objętego kapitału 
zakładowego spółki, stosownie do treści art.310, §2 i §4 w związku z art. 431 §.7 
Kodeksu Spółek handlowych. ZWZ upoważniło Zarząd do przyjęcia Zasad Ładu 
Korporacyjnego ujętych w Dobrych Praktykach. 

− 12.06.2007 Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Zarządu 

− Obowiązki wynikające z procedur związanych publiczną emisją oraz wprowadzaniem 
akcji Zakładów Mięsnych Herman S.A. do obrotu giełdowego obejmowały m.in. 



zebranie i sporządzenie niezbędnych dokumentów oraz analiz na potrzeby prospektu 
emisyjnego;. W celu przeprowadzenia tego zadania sprawnie i zgodnie z wymogami 
prawa zarząd zawarł stosowne Umowy: 

� Umowa Doradztwa przy sporządzeniu „Części Finansowej„ Prospektu 
Emisyjnego oraz wydanie opinii o historycznych sprawozdaniach 
Zamawiającego sporządzonych na potrzeby prospektu Emisyjnego z Biel 
Audyt Sp. z o.o. w Krakowie z dnia 22.05 2007 r.. 

� Umowa z dnia 16.04.2007 r. z Biel Capital Sp. z o.o. w Krakowie na 
przygotowanie publicznej emisji akcji ZM Herman S.A. w zakresie 
doradztwa i, przygotowania prospektu oraz jego wydrukowanie; 

� Umowa z dnia 16.04.2007 r. z Biel Public Relation Sp. z o.o. na 
przeprowadzenie kampanii reklamowej w zawiązku z publiczną emisją 
akcji serii D. 

� Umowę z GPW w Warszawie w sprawie publikacji prospektu emisyjnego 
na stronie GPW. 

� Umowa z dnia 12.06.2007 z Domem Maklerskim AmerBrokers S.A. jako 
Oferującym. 

Rezultatem wszystkich powyżej opisanych działań było zatwierdzenie w dniu 9 
października 2007 przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego 
Zakładów Mięsnych Herman SA,  związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D oraz praw 
do akcji serii D. 

− Ponadto Zarząd prowadził i nadzorował całość spraw związanych ze składaniem 
stosownych wniosków do KDPW i GPW oraz zawarł stosowne umowy z KDPW i GPW  

− 13.10.2007 r. uchwałą Zarządu został wprowadzony „Regulamin postępowania z 
informacjami poufnymi”, w związku z publiczną ofertą akcji Spółki oraz koniecznością 
wprowadzenia w Spółce zasad postępowania wynikających z przepisów prawa 
regulujących obrót akcjami Spółki na rynku regulowanym, w szczególności obowiązków 
dotyczących postępowania z informacjami poufnymi. 

− W listopadzie 2007 r. Zarząd odbył cykl spotkań połączonych z prezentacją Spółki z 
potencjalnymi inwestorami instytucjonalnymi oraz uczestniczył w konferencjach 
prasowych. 

− Zarząd przygotowywał stosowne aneksy  do prospektu emisyjnego zgodnie z 
obowiązkami informacyjnymi i regulaminem GPW (wszystkie wzmiankowane aneksy 
zostały zatwierdzone przez KNF i umieszczone na stronie internetowej Spółki); 

− W dniu 14.11.2007 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji 
serii D na 1,80 zł za 1 akcję, konsekwencją czego była weryfikacja założonych celów 
wykorzystania środków pochodzących z publicznej emisji akcji oraz wielkości kwot 
przeznaczonych na poszczególne zadania. 

− W dniu 22.11.2007 r. uchwałą nr 1 Zarząd zdecydował o złożeniu do KNF aneksu do 
Prospektu na podstawie którego oferta akcji serii D zostanie zawieszona do dnia 
14.02.2008 ze względu na sytuację panującą na rynku kapitałowym (bardzo istotne 
spadki wartości krajowych i zagranicznych indeksów giełdowych), która niekorzystnie 
wpływa na powodzenie oferty akcji serii D i powoduje podwyższone ryzyko 
inwestycyjne dla ich nabywców; 

− W dniu 17 grudnia 2007 r. podjęto uchwałę nr 1 Zarządu Spółki w sprawie sprzedaży 
prawa wieczystego użytkowania działki 1821 o pow. 4616m2 zabudowanej , położonej 



w Rzeszowie objętej Księgą wieczysta nr 90512 pomiędzy Emitentem na rzecz PPH 
Janusz. Fiejdasz i wspólnicy za cenę 900 tys. zł.   

W I kwartale 2008 roku, tj. 28 lutego Zakłady Mięsne „ Herman” S.A. w Kielnarowej 
zadebiutowały na GPW. Mimo udanego debiutu, cały proces związany ze zdobyciem 
potencjalnych inwestorów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych Spółka 
ocenia jako wyjątkowo nieudany, gdyż planowana do pozyskania (przed 
rozpoczęciem publicznej emisji akcji) kwota 20 mln zł, została zweryfikowana w 
trakcie prowadzonej emisji do 13,5 mln zł, a w rezultacie nadal panującej złej sytuacji 
na rynkach kapitałowych Spółka pozyskała tylko 1.905.249,60 zł w drodze emisji 
1.058.472 szt akcji, które zostały objęte przez 257 nowych akcjonariuszy. 

 
6.1.2 Przewidywany rozwój jednostki 

Spółka w 2008 i 2009 r. planuje wykorzystanie środków pochodzących z publicznej emisji 
akcji na inwestycje, które jej zapewnią jak najbardziej efektywny rozwój. W związku z 
powyższym zaplanowała wykorzystanie ww. środków pieniężnych zgodnie z poniżej 
zamieszczonym przeznaczeniem i harmonogramem: 
- 750 tys. zł – budowa mroźni i zakup taboru specjalistycznego (całkowite zakończenie 
projektu do końca I półrocza 2009 r.) 
- 400 tys. - otwarcie 12 sklepów firmowych (średnie koszty otwarcia jednego sklepu 
firmowego wynoszą około 80 tys. zł, kwota ta zawiera działania marketingowe, reklamowe i 
promocyjne) 
- 150 tys. zł – stworzenie hurtowni firmowej i platformy logistycznej na Śląsku (realizacja: II 
kw. 2008) 
- 100 tys. zł – działania marketingowe na Słowacji (realizacja: I półrocze 2008) 
-100 tys. z l – rozwój sprzedaży eksportowej-(działania marketingowe na rozwój sprzedaży na 
Grecję, Anglię, Litwę, realizacja: do końca 2008). 

6.1.3 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
Największy nacisk w zakresie prac rozwojowych w 2007 roku Spółka położyła na 
projektowanie nowych produktów oraz modyfikację i udoskonalanie istniejących receptur i 
procesów. Spółka samodzielnie zajmowała się opracowaniem ulepszeń dla produktów i 
procesów produkcyjnych. Działania innowacyjne opierają się zarówno na informacjach 
pochodzących od kontrahentów (dostawcy i odbiorcy), jak i od naszych klientów. Efekty 
działań widoczne są w zwiększającym się asortymencie produktów, w wejściach na nowe 
rynki z nowymi produktami oraz w ciągłym podwyższaniu jakości produktów. Rezultaty 
działań rozwojowych widoczne są również w sferze procesów produkcyjnych, ich 
elastyczności, możliwościach przerobowych, energochłonności. Emitent wprowadza również 
innowacje marketingowe, powodujące zmianę form, kształtów lub opakowań produktów. 
Spółka  przedstawiał swoje produkty do licznych konkursów, w wyniku których Spółka 
otrzymała nagrody w II połowie 2007 r. „Produkty najwyższej jakości w Przemyśle Mięsnym 
Jesień 2007” dla: Szynki Gold Premium i Kabanosów.  
 

6.1.4 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
Spółka jest w stabilnej sytuacji finansowej i nie są znane czynniki, które mogłyby tę sytuację 
pogorszyć w przyszłości. 
 

6.1.5 Nabycie akcji własnych 
Emitent w roku 2007 nie nabywał akcji własnych. 



 
6.1.6 Posiadane przez jednostkę oddziały 

Spółka nie posiada oddziałów samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. 
 

6.1.7 Informacje o stosowanych instrumentach finansowych 
Spółka nie korzysta z  leasingu operacyjnego ani leasingu finansowego. 
 

6.2 Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe, czynniki i zdarzenia wpływające na 
wynik finansowy 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE (tys. PLN) 2007 2006 

Przychody netto ze sprzedaży  65 307 58 557 

Zysk na sprzedaży  - 251 295 

Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)  1 161 1 544 

Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja 
(EBITDA)  3 042 3 233 

Zysk przed opodatkowaniem  963 858 

Zysk netto  689 667 

    

Aktywa ogółem 30 290 30 067 

Aktywa trwałe 21 313 22 647 

Aktywa obrotowe, w tym: 8 977 7 420 

   Zapasy 2 357 1 872 

Kapitał własny 14 248 13 558 

Kapitał podstawowy 13 957 13 957 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 16 042 16 509 

   Rezerwy na zobowiązania 392 321 

   Zobowiązania długoterminowe 4 429 6 110 

   Zobowiązania krótkoterminowe 7 296 5 674 

   Rozliczenia międzyokresowe 3 924 4 404 

 
6.2.1 Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży w 2007 roku wyniosły 65,3 mln PLN i były wyższe w porównaniu do 
2006 roku o 6,75 mln PLN, tj. o 11,5 %. Wzrost ten był wynikiem zwiększenia przychodów ze 
sprzedaży towarów i materiałów (Spółka ujmuje tutaj utarg netto z własnych sklepów 
firmowych) oraz przychodów ze sprzedaży produktów. 
Zwiększenie przychodów ze sprzedaży nastąpiło w wyniku rozwoju sprzedaży do sieci 
Kaufland / obrót za 2007 - 2,8 mln zł/ , rozwinięcia współpracy z siecią MGB / obrót za 2007 - 
2 mln zł /, z siecią Ahold  / obrót za 2007 - 2,5 mln zł/  z siecią Carrefour / obrót za 2007 – 1,2 
mln zł/ oraz stałego rozwoju eksportu zwłaszcza na nowe rynki unijne . 
Zysk na sprzedaży 
Na koniec 2007 r. dynamika kosztów działalności operacyjnej była nieco wyższa niż 
przychodów ze sprzedaży, w konsekwencji powyższego Spółka zanotowała stratę na 
sprzedaży w kwocie – 252 tys. PLN. W okresie porównywalnym (2006 r.) Spółka miała zysk na 
sprzedaży w wysokości 295 tys. PLN. 
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) na koniec 2007 roku wyniósł 1 161 tys. PLN, na koniec 
okresu porównywalnego (2006 r.) EBIT był na poziomie 1 544 tys. PLN. 
Wynik na działalności finansowej 



W 2007 r. Spółka miała ujemny wynik na działalności finansowej, co wynikało przede 
wszystkim z kosztów obsługi zadłużenia (koszt odsetkowe wyniosły 402 tys. PLN). W okresie 
porównywalnym (2006 r.) wynik na działalności finansowej był również ujemny, a 
najważniejszą pozycją kosztów finansowych był koszt odsetek. 
Zysk netto 
Na koniec 2007 r. zysk netto Spółki wyniósł 689 tys. PLN i był wyższy o 22 tys. PLN od wyniku 
netto osiągniętego przez Spółkę na koniec 2006 r. 
 

6.2.2 BILANS 
Aktywa 
W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 930,49 tys. PLN. Z 
ważniejszych nakładów to zakup 11 samochodów na ogólną wartość 319,99 tys. PLN, 
wykonanie ogrodzenia i utwardzenia placów na łączną kwotę 175,06 tys. PLN, roboty 
budowlano - montażowe na budynku masarni z ubojnią na wartość 68,49 tys. PLN, budowa 
budynku sklepu firmowego przy zakładzie 33,45 tys. PLN. 
Pozostałe nakłady w kwocie 333,51 tys. PLN dotyczyły głównie zakupów witryn chłodniczych, 
regałów chłodniczych, szaf chłodniczych, kolumny parzelniczej, krajalnic, wagi najazdowej i 
pozostałe. 
Pasywa 
Kapitały własne zwiększyły swoją wartość o kwotę zysku neto (689 tys. PLN) wypracowanego 
w roku obrotowym 2007. 
W 2007 roku nie zaciągnięto nowych kredytów, natomiast zgodnie z zapisami umów 
kredytowych dokonywano terminowej obsługi zadłużenia kredytowego: 

− BRE Bank S.A. - spłacono raty kredytu inwestycyjnego w kwocie 200 tys. zł 

− BPS S.A.  - spłacono raty kredytu inwestycyjnego w kwocie 490 000 zł. 
 

6.2.3 Analiza wskaźnikowa 
Wskaźniki rentowności 

 2007 2006 

Rentowność netto  1,1% 1,1% 

Rentowność aktywów (ROA)  2,3% 2,2% 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 4,8% 4,9% 
 
Rentowność netto – zysk netto / przychody ze sprzedaży 

Rentowność aktywów (ROA) – zysk netto / aktywa 

Rentowność kapitału własnego (ROE) – zysk netto / kapitał własny 

 
Wskaźniki płynności 

 2007 2006 

Wskaźnik bieżącej płynności 1,23 1,31 

Wskaźnik płynności przyspieszonej 0,84 0,94 
 
Wskaźnik bieżącej płynności – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności przyspieszonej – (aktywa obrotowe – zapasy – rozliczenia międzyokresowe czynne) / 

zobowiązania krótkoterminowe 

 
Wskaźniki aktywności 

 2007 2006 

Cykl zapasów (w dniach) 13 12 

Cykl należności handlowych (w dniach) 23 16 

Cykl zobowiązań handlowych (w dniach) 15 12 



 
Cykl zapasów (w dniach) – stan zapasów na koniec okresu * liczba dni w okresie (365 dni) / koszty działalności 

operacyjnej 

Cykl należności handlowych (w dniach) – stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu * liczba dni w 

okresie (365 dni) / przychody ze sprzedaży 

Cykl zobowiązań handlowych (w dniach) – stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu * liczba dni 

w okresie (365 dni) / koszty działalności operacyjnej 

 
Wskaźniki zadłużenia 

 2007 2006 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 40,0% 40,3% 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 82,3% 86,9% 

 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia – (zobowiązania długo- i krótkoterminowe oraz rezerwy na zobowiązania) / 

pasywa ogółem 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – (zobowiązania długo- i krótkoterminowe) / kapitał własny 

 
6.3 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń. 

 
Bieżąca jak i przyszła działalność Spółki uzależniona jest od następujących uwarunkowań : 

− Utrzymania co najmniej zbliżonej do lat 2006 i2007 tendencji w spożyciu mięsa jak i jego 
przetworów. 

− Braku decyzji sieciowych klientów skutkujących ograniczeniem sprzedaży do nich. 

− Ustabilizowania wahań kursów EUR i USD w stosunku do PLN. 

− Utrzymania cen żywca wieprzowego na poziomie nie przekraczającym 4,0 PLN  

− Braku zagrożeń wystąpienia chorób w pogłowiu trzody, bydła i drobiu 

− Stabilizacji cen paliw płynnych, których wzrost powoduje zwiększenie kosztów 
transportu oraz cen pasz dla zwierząt, a konsekwencji cen żywca. 

− Stabilizacji oraz braku presji na płace. 

− Braku odpływu wykwalifikowanej kadry fachowców za granicę. 
 

6.4 Pozostałe informacje 
6.4.1 Informacja o podstawowych produktach 

Zakłady Mięsne „ Herman” prowadzą działalność w zakresie uboju wieprzowego, rozbioru 
wieprzowego i wołowego oraz produkcji pełnego asortymentu wędlin. W rodzaju i zakresie 
działalności wykonywanej przez Spółkę można wyszczególnić następujące elementy: 

� ubój trzody chlewnej,  
� produkcja mięs – w szczególności ich rozbiór wieprzowy, wołowy, cielęcy, drobiowy, 

produkcja  elementów kulinarnych i mięs garmażeryjnych, 
� produkcja wędlin – w której można wyodrębnić: 

a) wędzonki: szynki i szynki dojrzewające, polędwice i polędwice dojrzewające, 
balerony, łopatki, wędzonki z okrywą tłuszczową, wędzonki szynko podobne, 
boczki, wędzonki bekonowe i inne, 

b) kiełbasy: grubo rozdrobnione, średnio rozdrobnione, drobno rozdrobnione, 
homogenizowane, 

c) wędliny podrobowe: wątrobianki, kiszki, pasztety, salcesony,  
d) produkty blokowe: średnio rozdrobnione, drobno rozdrobnione, podrobowe, 

studzieniny, 



e) wędzonki i wędliny drobiowe: szynki drobiowe, polędwice drobiowe, kiełbasy 
drobiowe, wędliny drobiowe podrobowe, 

f) konfekcjonowanie wędlin: porcjowanie wędlin, plasterkowanie wędlin, 
 

6.4.2 Informacje o zmianach rynków zbytu i zaopatrzenia 

Struktura odbiorców krajowych (w tys. zł) 

Kanały dystrybucyjne 2007 STRUKTURA 2006 STRUKTURA 
Sklepy firmowe 14 419 32,88% 16 713 42,1% 
Sieci handlowe 8 654 19,74% 6 026 15,2% 
Żywienie zbiorowe 3 963 9,04% 3 887 9,8% 
Pozostały rynek krajowy 16 815 38,34% 13 074 32,9% 
Razem  43 851 100,00% 39 700 100,00% 
 

 
W roku 2007 nadal głównym kanałem dystrybucji było 56 sklepów firmowych (w tabeli 
sklepy ujęte są wg wartości cen ewidencyjnych netto tj. cen przesunięcia produktów z 
Hermana na sklepy) obejmujących swoim zasięgiem woj. podkarpackie, lubelskie, 
małopolskiei śląskie. 
Dynamiczny rozwój następował także w kanale sieci handlowych: Kaufland, Carrefour, Real, 
Makro. 
Pozostały rynek to: przede wszystkim główny odbiorca Eurocash skupiający sieć ponad 250 
Delikatesów Centrum, PSS-y oraz tzw. żywienie zbiorowe (zaopatrzenie szpitali, szkół, 
zakładów karnych i sanatoriów). Spółka dąży do zrównoważenia poszczególnych kanałów 
dystrybucji, z zachowaniem priorytetu dla rozwoju sieci sklepów własnych.. 

Struktura sprzedaży w ujęciu geograficznym (w tys. zł) 

  2007 STRUKTURA 2006 STRUKTURA 

Rynek krajowy 43 851 93,72 39 700 93,2% 

Rynek zagraniczny 2 939 6,28 2 906 6,8% 

Razem 46 790 100% 42 606 100% 

 



 
Udział procentowy sprzedaży za granicę w 2007 obniżył się, mimo niewielkiego przyrostu  w 
wartościach bezwzględnych głównie z powodu zarówno umocnienia się złotówki wobec USD 
i EURO. Rynki zagraniczne to głównie: Azerbejdżan, Wielka Brytania, Grecja i Słowacja. 

Dostawcy materiałów pomocniczych – wartość obrotów w tys. zł za  2007: 
1 Supravis Group S.A 132 
2 Carlestam Poland sp. z o.o. 30 
3 Multipack M. Kiełb 270 
4 Darmex Casing sp. z o.o. 27 
5 FOODIMPEX sp. z o.o. 5 
6 INCO-VERITAS sp. z o.o. 100 
7 Panepol sp. z o.o. 55 
8 CZPM sp. z o.o. 33 
9 Walowski 68 
10 PODANFOL 208 
11 Srodki czystości : SANECHEM S.A. 60 
 
Ważniejsi dostawcy surowców uzupełniających- wartość obrotów za 2007 w tys. zł : 
1 PPHU SZUSZ-POL S.C. 887 
2 P.U.H. BJ PRODUCTS 614 
3 DERA POLAND SP. Z O.O. 526 
4 PHU MEATPOL S.C. 521 
5 ZALTECH SP. Z O.O. 309 
6 PPH PROMAR SP. ZO.O. 387 
7 THU FLOK Wojciech Pożdżał 214 
8 BRENTAG POLSKA SP. ZO.O. 38 
9 FPH SOLO Hurtownia Przypraw 136 
10 SOVIT PH Maria Tarwid 157 
11 NMR FU Marian Niczyporuk 57 
12 F.H. EDO SP. Z O.O. 43 
 
Obroty z dostawcami żywca (ceny netto) za 2007 rok w tys. zł 
1 FARMER sp.j. Bełżyce 8.413 



2 Rolnicy indywidualni 1.493 
 
Obroty z głównymi dostawcami surowców netto za 2007 rok w tys. zł 
1 P.P.H.U. „BIELA”  STANISŁAW BIELA 2.571 
2 ZAKŁADY MIĘSNE” BRAT-POL” 3.894 
3 F.H.U „KRYSPOL” 65 
4 BASKO-TRADE 145 
5 „INDYK – MAZURY” 459 
6 Ubojnia Drobiu – Adam Sokołowski 1.432 
7 AJPI sp. z o.o. 521 
8 LECH – Drób Zalewo 327 
9 BRADO – WADOWICE 935 
10 CAPITAL  Lublin 191 
11 DROBEKSAN  Nowy Sącz 441 
12 BALBINA 275 
Spółka nie jest formalnie powiązana z żadnym z  dostawców . 
 

  Zakupy żywiec Zakupy 

2007 Sztuki kg wartość  średnia cena 
mięso i 

elementy 

Styczeń 2 186 254 103 781 332 3,07 1 099 956 

Luty 2 183 257 392 781 037 3,03 1 212 702 

Marzec 2 328 270 788 862 624 3,19 1 245 692 

Kwiecień 2 112 241 181 792 636 3,29 903 483 

Maj 2 340 269 810 862 896 3,20 905 266 

Czerwiec 1 940 218 484 746 001 3,41 1 134 356 

Lipiec 1 758 200 375 800 352 3,99 1 202 495 

Sierpień 2 004 225 734 937 184 4,15 1 434 265 

Wrzesień 1 837 212 313 885 380 4,17 1 193 409 

Październik 2 192 260 322 946 450 3,64 1 184 643 

Listopad 2 075 249 624 801 373 3,21 1 026 996 

Grudzień 1 877 218 113 709 939 3,25 895 015 

Razem  24 832 2 878 239 9 907 204 3,44 13 438 278 

 
 
Struktura asortymentowa sprzedaży za lata 2006 - 2007 ( w tys. zł) 
 

Grupy asortymentowe 2006 Struktura % 2007 Struktura 
% 

Produkty blokowe 1 556 3,6 1 419 3,2 

Kiełbasy 17 149 40,3 18 816 42,9 

Mieso wieprzowe 6 202 14,6 6 279 14,3 

Mięso wołowe 1 157 2,7 1149 2,6 

Mięso cielęce 21 0 56 0,1 

Mięso drobiowe 2 807 6,6 2 798 6,4 

Podroby 317 0,7 234 0,6 



Konserwy 45 0,1 176 0,4 

Karma dla zwierząt 414 1,0 629 1,4 

Tłuszcze 234 0,5 144 0,3 

Wędliny drobiowe 2 708 6,4 2 349 5,4 

Wędzonki 8 633 20,3 8 317 19,0 

Pasztety, salcesony 1 223 2,9 1 309 3,0 

Pozostałe 140 0,3 176 0,4 

Razem 42 606 100% 43 851 100% 

 
Zdecydowana większość przychodów ze sprzedaży pochodzi ze sprzedaży kiełbas cienkich, 
wędzonek wszelkiego typu oraz różnych rodzajów mięs surowych (zwłaszcza poprzez sieć 
swoich sklepów firmowych), pozostałe grupy towarowe stanowią niewielki udział są jest 
dodatkiem dla uzupełenia oferty asortymentowej w sklepach firmowych. 

6.5 Zatrudnienie na 31 grudnia 2007 r. 
 
 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2007 

umowa na czas określony 332 

umowa na czas nieokreślony 23 

razem  355 

Struktura zatrudnienia w podziale na podstawowe kategorie działalności 

Menadżerowie 13 

Administracja 46 

pracownicy fizyczni 289 

personel pomocniczy  7 

Razem 355 

Zatrudnienie wg struktury wiekowej 

21-30 99 

31-40 120 

41-50 93 

pow.50 43 

Razem 355 

Struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników 

Wykształcenie: 

Podstawowe 36 

zasadnicze zawodowe 153 

Średnie 118 

pomaturalne/licencjat 18 

Wyższe 30 

Razem 355 

 
6.6 Informacje o umowach znaczących dla działalności Spółki zawarte w 2007 roku 

 
Umowy ubezpieczenia: 



� Umowy ubezpieczenia zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń HDI Samopomoc S.A. w 
Warszawie. 

� Umowy ubezpieczenia zawarte na czas od 03.10.2006 r. do 02.10.2007 r. z Sopockim 
Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. przedłużona aneksem do dnia 2.11.2007. 

� Umowa ubezpieczenia zawarta w dniu 2 .11. 2007 na czas od 3.11.2007 do 2.11.2008 z 
Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Lublinie obejmującej ubezpieczenie mienia. 

� Umowa ubezpieczenia zawarta w dniu 2.11.2007 na czas od 3.11.2007 do 2.11.2008 z 
T.U. Allianz Polska S.A. obejmująca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej.  

 
Umowy z odbiorcami: 
� Porozumienie o warunkach handlowych zawarte w dniu 1 stycznia 2007 r. z MGB Metro 

Group Buying Polska Sp. z o.o. i Spółka Komandytowa. 
� Porozumienie o ramowych warunkach zakupu zawarte w dniu 1 stycznia 2007 r. z 

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu. 
� Porozumienie o warunkach handlowych zawarte w dniu 1 stycznia 2007 z Carrefour 

Polska sp. z o.o. w Warszawie. 
� Umowa o współpracy Handlowej zawarta z Auchan Polska…………….. 
� Umowa dostawy towaru zawarta w dniu 2 stycznia 2007 r. z Samodzielnym Publicznym 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 
� Umowa dostawy mięsa i wędlin zawarta w dniu 7 lutego 2007 r. z Domem Pomocy 

Społecznej w Rudzie Różanieckiej 
� Umowa dostawy zawarta w dniu 11 stycznia 2007 r. z Centrum Rehabilitacji Rolników 

KRUS w Horyńcu-Zdroju 
� Wieloletnia umowa o współpracy handlowej z partnerem strategicznym zawarta w dniu 

1 kwietnia 2007 r. z BRUNO – TASSI Zbigniew Dworakowski Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, aneksowana w dniu 2 maja 2007 r. 

 
Umowy najmu: 
� Umowy podnajmu powierzchni sklepowych zawarte w 2007r. z Jeronimo Martins 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie. 
� Umowy podnajmu powierzchni sklepowych zawarte w 2007r. z Dyscount PLUS w 

Poznaniu. 
� Umowa podnajmu lokalu zawarta w dniu 5 czerwca 2007 r. z ELEA Polska z siedzibą w 

Warszawie. 
 
Umowa sprzedaży: 
Umowa sprzedaży z dnia 21.12.2007 zawarta pomiędzy Emitentem (sprzedający) a 
Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowym J. Fiejdasz i wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą 
w Rzeszowie ( Kupujący ) , przedmiotem umowy sprzedaży jest prawo wieczystego 
Użytkowania nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wyzwolenia . 
 

6.7 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych z innymi podmiotami 
oraz określenie głównych inwestycji 

W 2007 roku czyli w okresie będącym objętym powyższym sprawozdaniem Zakłady Mięsne „ 
Herman” były stroną transakcji z następującymi podmiotami powiązanymi: 
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe J. Fiejdasz i wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Kielnarowej 

jest jednostką gospodarczą kontrolującą Emitenta ze względu na posiadanie 99,97% udziału w 



kapitale zakładowym oraz 99.97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu umożliwia kierowanie polityką 
finansową i operacyjną Emitenta.  

2. Pan Janusz Fiejdasz, wspólnik Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego J. Fiejdasz i 
wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Kielnarowej jest osobą fizyczną posiadającą zdolność do 
wywierania znaczącego wpływu na Emitenta za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Produkcyjno 
Handlowego J. Fiejdasz i wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Kielnarowej ze względu na uprawnienia 
wynikające z umowy wskazanej spółki jawnej. Pan Janusz Fiejdasz jest jednym z trzech 
wspólników Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego J. Fiejdasz i wspólnicy Sp. J. z siedzibą 
w Kielnarowej oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta przez co posiada on udział w 
podejmowaniu decyzji o polityce finansowej i operacyjnej Emitenta.  

W 2007 r. ZM Herman S.A. nie zawarł żadnej nowej umowy z ww. podmiotami powiązanymi. 

 
3. 10 lipca 2007 Zarząd ZM Herman S.A. podjął uchwałę w sprawie zawiązania spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszycach na Słowacji (ZM Herman S.A. objął 
80% udziałów tej Spółki, 20% udziałów zostało objęte przez Przedsiębiorstwo Zachodnie „ 
ITARES” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 7). Uchwała Zarządu ZM HERMAN S.A. w 
tej kwestii została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. Wysokość kapitału 
zakładowego ustalono na 200.000 koron słowackich, 80% - opłaciły ZM HERMAN S.A., a 20% - 
Przedsiębiorstwo Zachodnie „ITARES”. 

4. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 930 493,37 zł. Z 
ważniejszych nakładów to zakup 11 samochodów dla Przedstawicieli Handlowych na ogólną 
wartość319 990,15 zł, wykonanie ogrodzenia i utwardzenia placów na łączną kwotę 
175 060,13 zł, roboty budowlano - montażowe na budynku masarni z ubojnią na wartość 
68 485,41 zł, budowa budynku sklepu firmowego przy zakładzie 33 447,37 zł. 
Pozostałe nakłady w kwocie 333 510,31 zł dotyczyły głównie zakupów witryn chłodniczych, 

regałów chłodniczych, szaf chłodniczych, kolumny parzelniczej, krajalnic, wagi najazdowej i pozostałe. 

6.8 Opis transakcji z podmiotami powiązanymi 
Transakcje z podmiotami powiązanymi miały charakter typowych transakcji handlowych, 
zawieranych na warunkach rynkowych. Wartość transakcji nie przekroczyła kwotę 500 tys. EUR.  
 

6.9 Informacje o zaciągniętych kredytach, udzielonych Emitentowi pożyczkach, 
poręczeniach i gwarancjach 

W roku obrotowym 2007 Spółka nie zaciągnęła nowych kredytów, natomiast zgodnie z 
zapisami umów kredytowych dokonywano terminowej obsługi zadłużenia kredytowego: 

− BRE Bank S.A. - spłacono raty kredytu inwestycyjnego w kwocie 200 tys. zł 

− BPS S.A. - spłacono raty kredytu inwestycyjnego w kwocie 490 000 zł. 
 

6.10 Informacje o udzielonych przez Emitenta pożyczkach, poręczeniach i 
gwarancjach 

Spółka nie udzieliła żadnych pożyczek, gwarancji lub poręczeń wekslowych, za wyjątkiem 
zabezpieczeń istniejących umów kredytowych. 
 

6.11 Opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji akcji 
 
W roku obrotowym 2007, Spółka nie otrzymała wpływów z emisji akcji.  
 

6.12 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie 
rocznym a publikowanymi prognozami 

 



W związku z tym, że publiczna oferta akcji ZM Herman S.A. została zawieszona (ze względu 
na złą sytuację na rynkach papierów wartościowych) i nie doszła do skutku w 2007 r. oraz z 
powodu dużego wysiłku organizacyjnego i finansowego poniesionego w związku z 
prowadzoną publiczną emisją akcji, Spółka musiała w istotnym stopniu zweryfikować swoje 
prognozy. Zweryfikowane prognozy oraz cele i kwoty jakie zostaną przeznaczone na 
poszczególne działania zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 14.  
 

6.13 Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi 
W 2007 roku ZM Herman S.A. na bieżąco regulował swoje zobowiązania. W I kwartale 2008 
r. kapitały własne ZM Herman S.A. zostały w wyniku publicznej emisji akcji zwiększone na 
kwotę 15,19 mln zł. Ponadto Spółka prowadzi działania mające na celu poprawę spływu 
należności. 
 

6.14 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
Spółka przewiduje kontynuację znacznych nakładów inwestycyjnych w roku 2008, mających 
na celu rozwój Spółki i zapewnienie dalszego wzrostu przychodów i zysków w przyszłości. 
Ponieważ Spółka pozyskała w wyniku emisji akcji kapitał w kwocie 1,54 mln złotych (po 
uwzględnieniu kosztów emisji), uniemożliwia to zrealizowanie celów emisji w pełnym 
zakresie, jaki został zaprezentowany w Prospekcie Emisyjnym. W związku z pozyskaniem 
mniejszej, niż założono kwoty kapitału z publicznej emisji akcji, Spółka w celu jak 
najefektywniejszego spożytkowania środków pochodzących z publicznej emisji akcji planuje 
je wykorzystać zgodnie z poniżej zamieszczonym przeznaczeniem i harmonogramem: 
- 750 tys. zł – budowa mroźni i zakup taboru specjalistycznego (całkowite zakończenie 
projektu do końca I półrocza 2009 r.) 
- 400 tys. - otwarcie 12 sklepów firmowych (średnie koszty otwarcia jednego sklepu 
firmowego wynoszą około 80 tys. zł, kwota ta zawiera działania marketingowe, reklamowe i 
promocyjne) 
- 150 tys. zł – stworzenie hurtowni firmowej i platformy logistycznej na Śląsku (realizacja: II 
kw. 2008) 
- 100 tys. zł – działania marketingowe na Słowacji (realizacja: I półrocze 2008) 
-100 tys. z l – rozwój sprzedaży eksportowej-(działania marketingowe na rozwój sprzedaży na 
Grecję, Anglię, Litwę, realizacja: do końca 2008). 
 

6.15 Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z 
działalności za rok 2007 

W 2007 r. nie zaobserwowano czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik 
działalności Emitenta. 
 

6.16 Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 
przedsiębiorstwa Emitenta oraz perspektyw rozwoju do końca roku 2008 

Czynniki zewnętrzne niezależne od Emitenta: 
• Utrzymanie tempa wzrostu dochodów i wzrostu średniego wynagrodzenia  na poziomie co 

najmniej z ubiegłego roku. 

• Brak zagrożeń wystąpienia chorób w pogłowiu trzody, bydła i drobiu. 

• Utrzymanie dobrej koniunktury gospodarczej w kraju oraz ostateczne uregulowanie zasad w 
zakresie eksportu na Ukrainę i do Rosji. 

 



• Utrzymanie tempa wzrostu popytu na wędliny z grupy wyrobów tradycyjnych i Premium 
zarówno ze strony klienta indywidualnego jak i sieciowego . 

 

• Brak ze strony klientów sieciowych decyzji skutkujących zerwaniem umów o wzajemnej 
współpracy. 

 

• Ustabilizowanie cen surowca i żywca na poziomie nie wyższym niż w ubiegłym roku. 
 

• Konsolidacja branży mięsnej a co za tym wzrost ich konkurencyjności 
 

• Odpływ wykwalifikowanej kadry za granicę  
 

Czynniki zależne od emitenta – osiągniecie właściwego poziomu kosztów oraz poziomu 
sprzedaży z uwzględnieniem optymalnej struktury sprzedaży na poszczególne rynki, 
właściwej struktury asortymentowej na sprzedaży, jak i utrzymanie właściwego poziomu 
cen gwarantującego pokrycie kosztów wytworzenia oraz realizacja celów inwestycyjnych, 
a zwłaszcza dalszy rozwój sieci sklepów firmowych oraz budowa mroźni. 

 
6.17 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta 

 
W roku 2007 nie nastąpiły żadne istotne zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem 
Emitenta. 
 

6.18 Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w roku 2007 
W roku 2007 nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu. 
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
Do składu Rady Nadzorczej powołano dwóch członków niezależnych na podstawie Uchwały 
nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.06 .2007. Aktualnie Rada Nadzorcza 
Liczy 5 członków . 
Członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z tym , że trzech członków Rady 
Nadzorczej jest powoływanych przez posiadaczy akcji serii A i B, w przypadku rezygnacji 
przez posiadaczy akcji serii A i B z powołania któregokolwiek z trzech członków Rady 
Nadzorczej , kompetencja do powołania tego członka przechodzi na Walne Zgromadzenie. 
Wykup akcji może dokonać się za pośrednictwem Zarządu, zaś emisja akcji odbywa się na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia .  
 

6.19 Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące 
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 
stanowiska 

 
Brak jest jakichkolwiek uregulowań w sprawie rekompensat . 
 

6.20 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, wypłaconych lub należnych dla osób 
zarządzających i nadzorujących Emitenta w 2007 r. 

l.p. Imię i Nazwisko Funkcja pełniona w 2007 roku Wynagrodzenie 
brutto w PLN 
 

1. Janusz Fiejdasz Przew. Rady Nadzorczej 19 855 



2. Sławomir Ruszel Z-ca Przew. Rady Nadzorczej 19 855 

3. Marian Walczak Sekretarz Rady Nadzorczej 10 050 

4. Marian Mirosław Członek  Rady Nadzorczej 19 855 

5. Zbigniew Stachowski Członek Rady Nadzorczej 10 050 

6. Ryszard Macina Prezes Zarządu 69 600 

7. Kazimierz Bonarski Wiceprezes Zarządu 41 650 

8. Teresa Pietrzyk Wiceprezes Zarządu 69 000 

 
6.21 Łączna liczba akcji i wartość nominalna wszystkich akcji emitenta oraz akcji i 

udziałów w jednostkach powiązanych emitenta będących w posiadaniu osób 
zarządzających i nadzorujących. 

Zarząd Spółki na dzień 31grudnia  2007 nie posiada żadnych akcji spółki. 

Członkowie Rady Nadzorczej posiadający akcje na dzień31.12.2008: 

Janusz Fiejdasz – Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 1014 sztuk akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii A, 243 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 243 szt akcji 

imiennych serii C 

Sławomir Ruszel – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiada 1014 sztuk akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii A, 243 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 243 szt akcji 

imiennych serii C 

Marian Mirosław – członek Rady Nadzorczej posiada 1014 sztuk akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii A, 243 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, 243 szt akcji 

imiennych serii C 

Marian Walczak-  sekretarz Rady Nadzorczej nie posiada akcji spółki Herman. 

Zbigniew Stachowski –członek Rady Nadzorczej nie posiada akcji spółki Herman 

Posiadacz akcji seria Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w 
kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów na 
Walnym 
Zgromadzeniu 

Udz. W 
ogólnej 
liczbie głosów 
na WZ (%) 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno 
Handlowe J. 
Fiejdasz i 
Wspólnicy Spółka 
Jawna 

A,B,C Imieaznne 
Uprzywilejowane i 
imienne zwykłe 

13.953.000 99,97 25.645.614 99,97 

Janusz Fiejdasz A,B,C Imienne 
Uprzywilejowane i 
imienne zwykłe 

1.500 0,01 2.757 0,01 

Marian Mirosław A,B,C Imienne 
Uprzywilejowane i 
imienne zwykłe 

1.500 0,01 2757 0,01 

Sławomir Ruszel A,B,C Imienne 
Uprzywilejowane i 
imienne zwykłe 

1.500 0,01 2757 0,01 

Razem A,B,C Imienne 
Uprzywilejowane i 
imienne zwykłe 

13.957.500 100 25.653.885 100 

 
6.22 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez 

podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 



 
Na dzień 31.12. 2007 jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu było 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. 

Posiadacz akcji seria Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w 
kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów na 
Walnym 
Zgromadzeniu 

Udz. W 
ogólnej 
liczbie głosów 
na WZ (%) 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno 
Handlowe J. 
Fiejdasz i 
Wspólnicy Spółka 
Jawna 

A,B,C Imieaznne 
Uprzywilejowane i 
imienne zwykłe 

13.953.000 99,97 25.645.614 99,97 

 
6.23 Informacje o zmianach w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych 

akcjonariuszy ( zawartych po dniu bilansowym ).  
 

Posiadacz akcji seria Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w 
kapitale 
zakładowym 

Liczba 
głosów na 
Walnym 
Zgromadzeni
u 

Udz. W 
ogólnej 
liczbie 
głosów na 
WZ (%) 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno 
Handlowe J. 
Fiejdasz i 
Wspólnicy Spółka 
Jawna 

A,B,C Imienne 
Uprzywilejowane i 
imienne zwykłe 

13.953.000 92,92 25.645.614 96,01 

Janusz Fiejdasz A,B,C Imienne 
Uprzywilejowane i 
imienne zwykłe 

1.500 0,01 2.757 0,01 

Marian Mirosław A,B,C Imienne 
Uprzywilejowane i 
imienne zwykłe 

1.500 0,01 2757 0,01 

Sławomir Ruszel A,B,C Imienne 
Uprzywilejowane i 
imienne zwykłe 

1.500 0,01 2757 0,01 

Razem A,B,C Imienne 
Uprzywilejowane i 
imienne zwykłe 

13.957.500 92,95 25.653.885 96,04 

Pozostali 
akcjonariusze 

D Zwykłe na okaziciela 1.058.472 7,05 1.058.472 3,96 

Razem A,B,C,D Imienne 
Uprzywilejowane i 
imienne zwykłe i 
zwykłe na okaziciela 

15 015 972 100 26 712 357 100 

 
6.24 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 

uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta. 
 



Akcje serii A, B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi dającymi prawo do dwóch głosów 
na Walnym Zgromadzeniu. 
 

6.25 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 
 
Brak programu akcji pracowniczych 
 

6.26 6.23 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa 
własności papierów wartościowych Emitenta oraz wszelkich ograniczeń w 
zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje Emitenta 

Akcje Spółki na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne . 
Ograniczenie w zakresie wykonywania prawa głosu przypadające na akcje Emitenta dotyczące 
sytuacji gdy: 

• Zostaną odebrane akcje, zaswiadzenia lub imienne świadectwa depozytowe przed 
zakończeniem Walnego Zgromadzenia to akcjonariusz pozbawiony jest prawa do udziału w 
dalszej części 

• Głosowanie dotyczy odpowiedzialności Akcjonariusza wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu 

• Akcjonariusze nie dopełnili wymogów formalnych uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

 
6.27 Informacje dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego 
a/. W dniu 21 grudnia 2007 r. została podpisana umowa na usługi audytorskie pomiędzy 
Emitentem a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych – firmą Biel 
audyt sp. z o.o. Przedmiotem umowy było badanie jednostkowego sprawozdania 
finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007.  
b/. Wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy za usługi audytorskie pomiędzy Emitentem 
za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2007 wyniosło 9.500 zł netto. 
c/. w poprzednim roku obrotowym w dniu 1 grudnia 2006 spółka zawarła umowę z 
Zespołem Ekspertów Finansowych i Rachunkowości „ Zefir –HLX” sp. z o.o. w Rzeszowie ul. 
Geodetów 1, wysokość wypłaconego wynagrodzenia za usługi audytorskie wyniosła 8 000 zł 
netto. 
 
 
 
Kielnarowa, dnia 27.05.2008 


