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1. Informacje ogólne o Emitencie 

1. POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA  

 z siedzibą w 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 45. 

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

w dniu 7 września 2011 r. pod numerem KRS 0000395400 pod nazwą: POLSKA MEAT 

SPÓŁKA AKCYJNA. 

Spółka otrzymała numer NIP 9581655634. 

Podstawowa działalność Emitenta to hurtowa sprzedaż mięsa, głównie drobiowego, 

nabytego od polskich producentów. Mięso dociera do Emitenta w stanie przetworzonym, 

bezpośrednio od ubojni i zakładów przetwórczych, jak również w stanie nieprzetworzonym.  

Spółka samodzielnie zajmuje się  konfekcjonowaniu  za pomocą linii produkcyjnej 

wprowadzonej w czerwcu 2014 roku.   W dalszym etapie towar podlega składowaniu, 

mrożeniu, do tej pory odbywało się to w wynajętych pomieszczeniach oraz poprzez 

wynajęcie usługi, następnie towar  zostaje w przeważającej większości wysłany na eksport, 

głównie do Afryki. 

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta wg PKD jest: 

 SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA ujęta w PKD w dziale 

46,32,Z. 

 

Przedmiotem działalności Emitenta w oparciu o PKD jest: 

 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z 

DROBIU ujęte w PKD w dziale 10,11,Z; 

 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU ujęte w PKD w dziale 

10,12,Z; 

 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW 

ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU 

TEKSTYLNEGO, PÓŁPRODUKTÓW ujęta w PKD w dziale 46,11,Z; 
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 SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU,  NASION I 

PASZ DLA ZWIERZĄT ujęta w PKD w dziale 46,21,Z; 

 SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA ujęta w PKD w dziale 

46,32,Z; 

 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, 

SKORUPIAKI I MIĘCZAKI ujęta w PKD w dziale 46,38,Z; 

 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW ujęte w 

PKD w dziale 52,10,B; 

 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM ujęta w PKD w dziale 82,92,Z. 

2. Czas trwania działalności spółki jest nieoznaczony. 

3. Raport kwartalny obejmuje okres od 01 lipca 2016 roku do 30 września 2016 roku. 

4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i 

zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania 

przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie 

sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie 

krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. 

2. Stosowane metody i zasady rachunkowości – informacje o 

zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym 

informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy  

o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku obowiązującymi jednostki kontynuujące 

działalność. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w walucie polskiej.  

W sprawozdaniu finansowym spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie  

z ich treścią ekonomiczną. 

Wynik finansowy spółki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 

przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 

współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
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Sprawozdanie jest prezentowane w wersji jednostkowej oraz skonsolidowanej. Dane 

porównawcze dotyczą jednostki macierzystej. Jest to zgodne z par 3 ust 4 rozporządzenia o 

konsolidacji: 

„4. W przypadku powstania grupy kapitałowej w ciągu roku lub powstania obowiązku 

sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego danymi porównawczymi za 

poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej pochodzące z jej sprawozdania 

finansowego (…)” 

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości, z tym, że: 

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia, a 

w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie, w wysokości 

kosztu wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie i odpis 

aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi 

zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i 

przystosowania. 

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości wartość początkowa oraz dotychczas 

dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych 

przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny 

wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej 

wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest 

ekonomicznie uzasadnione. 

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych na własne potrzeby, 

poniesionych przed zastosowaniem nowych rozwiązań, zalicza się do wartości 

niematerialnych i prawnych, jeżeli nie spełniają kryterium zaliczania do nich, 

obciążają rachunek zysków i strat. 

W wartościach niematerialnych i prawnych prezentowane są także koszty prac 

rozwojowych będące w trakcie realizacji. 

Koszty finansowe powstałe na skutek i w okresie realizacji inwestycji zwiększają 

koszty środków trwałych w budowie, natomiast po zakończeniu inwestycji 

odnoszone są bezpośrednio do rachunku zysków i strat.  
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Prawo wieczystego użytkowania gruntów zakupione na własność wykazywane 

jest wg ceny nabycia i nie podlega amortyzacji. 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających 

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych  

o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty 

rocznych odpisów. Wysokość planowanych stawek ustala się, uwzględniając zużycie 

fizyczne i ekonomiczne środków oraz okres gospodarczej przydatności praw. 

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku, 

określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. 

Amortyzacja planowa obciąża koszty działalności, a nieplanowa pozostałe koszty 

operacyjne. Wszystkie wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą 

liniową według następujących zasad: 

 licencje – 2 lata, 

 prace rozwojowe – 1 rok, 

 pozostałe wartości niematerialne i prawne – 5 lat. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok 

oraz wartości nieprzekraczającej 3 500 zł są odpisywane jednorazowo z ciężar 

kosztów w momencie przekazania do użytkowania. 

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł spółka zalicza do 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji 

bilansowej tych aktywów.  

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca 

następującego po miesiącu oddania składnika do używania.  

Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą 

liniową. 
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Zastosowane stawki amortyzacyjne dla nowych środków trwałych kształtują się 

następująco: 

 budowle i budynki od 1,5% do 20% 

 urządzenia techniczne i maszyny  od 7% do 30% 

 środki transportu od 7% do 20% 

 inne środki trwałe od 10% do 25% 

 

Dla używanych środków trwałych oraz do środków ulegających szybszemu zużyciu 

stosuje się stawki amortyzacji i wskaźniki dopuszczone ustawą o podatku 

dochodowym od osób prawnych 

Na każdy dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji przyjętego okresu ekonomicznej 

użyteczności każdego składnika. 

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z 

używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego 

lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis 

aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy 

aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana 

na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji 

wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualna nadwyżka odpisu 

nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów 

operacyjnych. 

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości 

lub odpowiedniej jego części uprzednio zwiększa wartość danego składnika 

aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów 

operacyjnych. 

 

2) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych spółka wycenia w następujący sposób:  
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–  towary – wycena rozchodu towarów następuje na podstawie metody 

szczegółowej identyfikacji partii. Przychód towaru wyceniany jest na podstawie 

ceny zakupu. 

 

3) Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny. 

Należności z tytułu dostaw i usług wykazuje się w kwocie netto, pomniejszonej  

o utworzone odpisy aktualizujące, które tworzy się w ciężar pozostałych kosztów 

operacyjnych,  

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane 

uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. W przypadku ustania przyczyny, dla 

której dokonano odpisu aktualizującego równowartość jego całości lub odpowiedniej 

części zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu 

odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów 

finansowych. 

 

4) Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

 

5) Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i 

część odroczoną. Podatek bieżący stanowi zobowiązanie z tytułu opodatkowanego 

dochodu za dany okres sprawozdawczy, ustalony przy zastosowaniu stawek 

podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy. Podatek odroczony wyliczany jest 

w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań 

szacowana dla celów księgowych a ich wartością szacowaną dla celów 

podatkowych. 

 

6) Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty 

podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z 

występowaniem dodatnich różnic przejściowych. Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, 

że osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na realizację 

aktywa. Odnosi się je na wynik finansowy.  
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Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są wyceniane przy 

zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dzień 

bilansowy. Różnica między stanem ich wartości na koniec i początek okresu 

sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym gdy dotyczą one operacji 

rozliczanych z kapitałem własnym, są one na niego odnoszone. Ma to miejsce  

w przypadku skutków wyceny inwestycji, które należy odnieść na kapitał rezerwowy  

z tytułu aktualizacji wyceny i skutków wyceny instrumentów finansowych, które 

należy odnieść w korespondencji z kapitałem z aktualizacji wyceny. 

 

7) Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty 

poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 

 

8) Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do biernych 

rozliczeń międzyokresowych zalicza się wartość wykonanych na rzecz spółki 

świadczeń, które nie zostały zafakturowane. Pozycja ta prezentowana jest  w 

pasywach bilansu jako zobowiązanie. 

 

9) Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 

nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, lub umowy 

spółki. 

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie 

lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku. 

 

10) Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli 

termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych 

zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako 

długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 
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11) Zobowiązania przedawnione lub umorzone zwiększają pozostałe przychody 

operacyjne lub przychody finansowe. 

 

12) Transakcje wyrażone w walutach obcych ujmowane są w złotych przy zastosowaniu 

średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego zawarcie transakcji. Pozycje 

pieniężne aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej są przeliczone na dzień 

bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązującego na ten 

dzień. Różnice kursowe wynikające z rozliczeń transakcji w walutach obcych oraz 

wyceny bilansowej aktywów i pasywów pieniężnych wyrażonych w walutach obcych 

ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń w 

okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych 

czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym 

charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 

Zarząd Spółki Polska Meat S.A. informuje, że w dnia 8 stycznia 2016 r. nastąpiła finalizacja 

transakcji zakupu 100% udziałów Poland Services Cold Store Sp. z o.o. W związku z tym 

wyniki za trzeci kwartał 2016 prezentowane są w wersji skonsolidowanej oraz jednostkowej. 

W trzecim kwartale 2016 roku przychody Spółki uległy obniżeniu w porównaniu do drugiego 

kwartału 2016 roku. Powodem było zmniejszenie odbioru towarów przez klientów 

eksportowych związane ze spodziewaną obniżką ceł importowych w Beninie począwszy od 

października 2016 r. Spółka zamierza zwiększyć wysyłki towarów, których eksport został 

wstrzymany, w IV kwartale 2016 r. 

W dniu 7 lipca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. 

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający 3.998.440 akcji, co 

stanowi 79,9688% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w 

przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z 

działalności Emitenta za rok 2015 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie 

Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. Walne Zgromadzenie postanowiło 

przeznaczyć zysk spółki w wysokości 1.315.086,82 zł w całości na kapitał zapasowy. 

W dniu 27 września 2016 r. akcje Emitenta zadebiutowały na parkiecie rynku NewConnect. 
cena zamknięcia w dniu debiutu wyniósł 8,99 zł.  
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4. Opis organizacji grupy kapitałowej Polska Meat 

Polska Meat S.A. posiada 100% udziałów Spółki Poland Services Cold Store Sp. z o.o. z 

siedzibą w Gdyni, przedmiotem działalności nabytej Spółki jest mrożenie oraz 

magazynowanie mięsa, przetworów mięsnych i innych przetworów spożywczych. Kapitał 

zakładowy nabytej Spółki wynosi 8 854 000 zł. Polska Meat S.A. posiada również 50% 

udziałów w Spółce Meat Plus S.L. z siedzibą w Barcelonie, Sant Hipolite de Vcltrega 1. 

Przedmiotem działalności Meat Plus jest handel mięsem i przetworami z mięsa. Spółka 

Meat Plus rozpoczęła swoją działalność 17 czerwca 2014 roku. 

5. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych 

Na mocy art. 58 Ustawy o rachunkowości, który mówi o tym, że konsolidacją można nie 

obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji 

obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy, Polska Meat nie jest zobowiązana do 

konsolidowania spółki Meat Plus. Natomiast konsoliduje dane spółki Poland Services Cold 

Store Sp. z o.o.  

6. Informacje o strukturze akcjonariatu 

Akcjonariusz Liczba akcji 

Udział 
procentowy 
w kapitale 

zakładowym 
Spółki 

Liczba 
głosów 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów 

Iberdigest SL 3 198 440 63,9688% 3 198 440 63,9688% 

Sławomir Bogusław 
Samonek 

480 000 9,6000% 480 000 9,6000% 

Krzysztof Mirosław 
Samonek 

320 000 6,4000% 320 000 6,4000% 

Ideal Finance S.A. 250 030 5,0006% 250 030 5,0006% 
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Pozostali 751 530 15,0306% 751 530 15,0306% 

Suma 5 000 000 100,0000% 5 000 000 100,0000% 

 

7. Informacje dotyczące liczby zatrudnionych osób przez Emitenta 

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta (w przeliczeniu na pełne etaty, stan na 30 

września 2016 r.): 16 osób, w tym 9 osób przy linii produkcyjnej, 4 magazynierów i 3 

pracowników biurowych.
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8. Sprawozdania finansowe 
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