
Zakłady Mięsne  
„HERMAN” S.A. 
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 440 
 
Nazwa firmy 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 

art. 45 ust.2 pkt 3 ustawy 
 

L.p. Zagadnienie Omówienie zagadnienia 

Część I – Wyjaśnienia do bilansu 

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup 
rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji 
długoterminowych, 

 
wg załącznika 

2) Wartość gruntów uŜytkowanych wieczyście, 
nie dotyczy 

3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 
przez jednostkę środków trwałych, uŜywanych na 
podstawie umów najmu, dzierŜawy i innych 
umów, w tym z tytułu umów leasingu, 

Maszyny dzierŜawione o wartości początkowej 
656.306,84 zł 

4) Zobowiązania wobec budŜetu państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli, 

 
 
nie dotyczy 

5) Dane o strukturze własności kapitału 
podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym 
uprzywilejowanych, 

Akcje: 
- Serii A         9.435.270 – uprzywilejowane 
- Serii B        2.261.115 – uprzywilejowane 
- Serii C       2.261.115  
- Serii D      1.058.472 
                  --------------- 
    razem: 15.015.972 o wartości nominalnej 1,00 zł 

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i 
wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 
(funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz z 
aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza 
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) 
własnym, 

 
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale 
własnym  

 

7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub 
pokrycia straty za rok obrotowy, 

Strata zostanie pokryta z: 
- kapitału zapasowego, 
- zysku lat następnych 
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8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia 
na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym, 

Rezerwa na podatek odroczony 
BO                       392.160,00 zł                           
Zwiększenia          78.432,00 zł 
Zmniejszenia                  0,00 zł  
                           ------------------    
razem                  470.592,00 zł                     
 

 

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość 
naleŜności, ze wskazaniem stanu na początek roku 
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, 

 
BO                      262.928,04 zł                  
Zwiększenia        435.277,65  zł 
Zmniejszenia        30.321,85 zł 
BZ                      667.883,84 zł 

10) Podział zobowiązań długoterminowych według 
pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową, okresie 
spłaty: 

a) do 1 roku, 

b) powyŜej 1 roku do 3 lat,  

c) powyŜej 3 lat do 5 lat,  

d) powyŜej 5 lat, 

 
 
nie dotyczy 

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych 
rozliczeń międzyokresowych, 

Rozliczenia międzyokresowe czynne: 
- energia                                                      42.344,26 zł 
- ubezpieczenia majątkowe                         85.971,00 zł  
- remonty rozliczane w czasie                     46.504,00 zł 
 
Rozliczenia międzyokresowe bierne: 
- dotacja SAPARD                                  3.449.789,21 zł 
- dotacja PHARE                                         57.693,36 zł  

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na 
majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju), 

1. BPS kredyt-hipoteka kaucyjna            3.500.000,00 zł 
2. BPS kredyt-przewłaszczenie towarów 1.000.000,00zł 
2. BPS kredyt-hipoteka zwykła                  500.000,00 zł 
3. BPS kredyt-hipoteka zwykła               3.000.000,00 zł 
                                           RAZEM:      8.000.000,00 zł 

        

13) Zobowiązania warunkowe, w tym równieŜ 
udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, 
takŜe wekslowe; 

 
nie dotyczy 

Część II – Wyja śnienia do rachunku zysków i strat 
 

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i 
terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze 
sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, 

Kraj                 48.239.420,23 zł                                          
Usługi                   284.440,23 zł           
Towary            47.954.980,00 zł                               
Eksport              2.395.999,66 zł 
Towary              2.395.999,66 zł                              

 

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów 
aktualizujących środki trwałe, 

 
 
nie dokonano 
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3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość 
zapasów, 

 
 
nie dokonano 

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach 
działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym, 

 
 
 
nie dotyczy 

5) Rozliczenie głównych pozycji róŜniących 
podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 
od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto, 

 
Wg załącznika nr 2 

6) W przypadku jednostek, które sporządzają 
rachunek zysków i strat w wariancie 
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia 
produktów na własne potrzeby oraz o kosztach 
rodzajowych: 

a) amortyzacji, 

b) zuŜycia materiałów i energii,  

c) usług obcych, 

d) podatków i opłat,  

e) wynagrodzeń, 

f) ubezpieczeń i innych świadczeń, 

g) pozostałych kosztów rodzajowych, 

 
 
 
 
 
 
 
W rachunku zysków i strat 

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, 
środków trwałych na własne potrzeby, w tym 
odsetki i róŜnice kursowe 

 
Wartość środków trwałych w budowie na dzień 
31.12.2008 r. wyniosła 47.774,10 zł; większość 
nakładów dotyczy budowy mroźni. 

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na 
następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 
trwałe; odrębnie naleŜy wykazać poniesione i 
planowane nakłady na ochronę środowiska, 

 
Wartość nakładów inwestycyjnych w 2008 r. wyniosła 
547.099,21 zł 
Nakłady na ochronę środowiska w 2009 r. wyniosą 
ok. 75.000,00 zł 

9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z 
podziałem na losowe i pozostałe, 

 
nie dotyczy 
 

 

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach 
nadzwyczajnych; 

 
 
nie dotyczy 
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Część II a –  Kursy przyj ęte do wyceny 
 

 1)    Dla pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, 
wyraŜonych w walutach obcych – kursy przyjęte 
do ich wyceny 

Średni kurs NBP na 31.12.2008 r. 

USD             2,9618 

EUR             4,1724 

GBP             4,2913 

Część II b – Objaśnienia do instrumentów finansowych 

 1)  Objaśnienia do instrumentów finansowych nie dotyczy 

Część III – Wyja śnienia do rachunku przepływów pienięŜnych 
 

 1) Objaśnienie struktury środków pienięŜnych 
przyjętych do rachunku przepływów pienięŜnych, 

Przepływy pienięŜne: 
-działalność operacyjna                   (+)   115.585,38 zł 
-działalność inwestycyjna            (+)    2.633.859,23 zł 
- działalność finansowa                  (-)  3.316.421,24 zł 
Zmiana stanu środków pienięŜnych za rok 2008 
wyniosła                                             (-)   566.976,63 zł 

Część IV – Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych 
 

1) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym 
zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, 

 
Przeciętna liczba zatrudnionych w 2008 r. wyniosła  
335 pracowników , w tym na stanowiskach 
robotniczych i pokrewnych 287  pracowników 

2) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z 
wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub 
naleŜnych osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających i nadzorujących spółek 
handlowych (dla kaŜdej grupy osobno), 

 
 
Wynagrodzenie Zarządu   -  194.048,96 zł                
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2008 r. 
- 91.741,94 zł 

 

3) Informacje o poŜyczkach i świadczeniach o 
podobnym charakterze udzielonych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających i 
nadzorujących spółek handlowych (dla kaŜdej 
grupy osobno), ze wskazaniem warunków 
oprocentowania i terminów spłaty; 

 
 
 
nie dotyczy 
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1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących 
lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym 
roku obrotowego, 

 
nie dotyczy 

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie 
nastąpiły po dniu bilansowym, a 
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, 

 
nie wystąpiły 

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym 
zmian zasad (polityki) rachunkowości,  

 
nie dokonano zmian 

 

4) Informacje liczbowe zapewniające 
porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze 
sprawozdaniem za rok obrotowy; 

 
 
nie dotyczy 

 
 
 
 
 

Część VI – Objaśnienia dotyczące grup kapitałowych 

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które 
nie podlegają konsolidacji,  

 
nie dotyczy 

2) Informacje o transakcjach z jednostkami 
powiązanymi, 

 
Obrót w 2008 r. z PPH J. Fiejdasz i wspólnicy sp. 
jawna wyniósł: 
- w zakresie naleŜności       3.190.578,72 zł 
- w zakresie zobowiązań        299.633,81 zł 

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których 
jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w 
kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie 
stanowiącym spółki, 

 
nie dotyczy 

 

4) Pozostałe informacje w przypadku gdy jednostka 
nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, korzystając ze zwolnienia lub 
wyłączeń, 

 
 
nie dotyczy 
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Część VII - Informacje o poł ączeniu spółek 
 

 1) Informacje o połączeniu spółek 

 

nie dotyczy 
 
 

Część VIII - Wyja śnienie powaŜnych zagroŜeń dla kontynuowania działalności spółki 

 1) W przypadku występowania niepewności co do 
moŜliwości kontynuowania działalności, opis tych 
niepewności oraz stwierdzenie, Ŝe taka 
niepewność występuje, oraz wskazanie, czy 
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym 
związane, 

 

 
 
Istnieje moŜliwość kontynuowania działalności 
gospodarczej w roku przyszłym i latach następnych. 

Część IX – Pozostałe informacje 

 1) W przypadku gdy inne informacje niŜ 
wymienione powyŜej mogłyby w istotny sposób 
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej 
oraz wynik finansowy jednostki, naleŜy ujawnić te 
informacje 

 
 
nie dotyczy 

 
 
Miejscowość, data 
 
Kielnarowa, 30.03.2009 rok 
 Zarząd: 
 
Sporządził: 
 


