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WIZYTÓWKA SPÓŁKI 

 

„PAMSO” jako Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach                                          

przy ul. Żwirki i Wigury 19 rozpoczęła działalność od dnia 1 marca 1992 roku  i po 

podpisaniu umowy prywatyzacyjnej jest spółką prawa handlowego.  

Jednak jej historia sięga roku 1916 zatem Nasza Firma ma już 105 lat !!!  o dokładnej 

historii przeczytać można w wydanej monografii ZM Pasmo SA oraz w odcinkowym 

komiksie.  

Spółka wpisana jest do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją nr 0000061058. 

Przedmiot działalności Spółki 

 

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki wg PKD zgodnie ze statutem 

jest: 

 1011Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu 

 1012Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 

 1013Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 

 1085Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 

 4632Z – Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 

 4722Z – Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

 

Organa Spółki 

Organami Spółki są: 

 Walne Zgromadzenie 

 Rada Nadzorcza 

 Zarząd 

 

Organem kierującym jednostką jest Zarząd. 

W 2020 zostały dokonane zmiany w składzie Zarządu. 

Zarząd w dwuosobowym w składzie: 
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 Joachim Nowak – Prezes Zarządu 

 Bartłomiej Apanowicz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający 

funkcjonował do dnia 17. 07.2020 r  

Od dnia 18. 07. 2020 do 31.12.2020 Zarząd pracował w składzie 1 osobowym 

  Bartłomiej Apanowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający 

 

PRODUKCJA 

 

Produkcja Spółki tak jak w poprzednich latach koncentrowała się na: 

 Uboju trzody 

 Rozbiorze wieprzowiny, drobiu i wołowiny 

 Produkcji przetwórczej 

 Produkcji garmażeryjnej 

W 2020r Nasza Firma pomimo pandemii wirusa covid 19 kontynuowała 

politykę produkcyjną i sprzedażową opracowaną w latach wcześniejszych 

korygując ją o wnioski wynikające z trudnej sytuacji na rynku surowca w 2019r,         

co wpłynęło na uzyskanie poprawnego wyniku finansowego oraz daje pozytywne 

przesłanki do możliwości rozwoju na lata kolejne.  

ZM PAMSO SA od początku funkcjonowania zaliczane są przez naszych 

klientów do firm produkujących bardzo dobre wyroby o wysokiej jakości co 

pozwoliło nam na rozwój i utrzymanie sprzedaży produktów w wysokich cenach na 

rynku lokalnym i wybranych rejonach Polski . 

 

Wydział uboju trzody w 2020r do swojej produkcji wykorzystywał surowiec w 

znakomitej większości z ferm, z którymi Spółka współpracuje od wielu lat. 

Wprowadzone w latach poprzednich nowe kontrolne mechanizmy zakupowe 

pozwoliły na dokładną analizę rynku i cen żywca, które na początku 2020 r 

osiągnęły niespotykane wcześniej wartości. W poprzednim roku oprócz rekordów 

cenowych żywca nastąpił spadek cen w drugiej jego połowie.     

 

W 2020r. zanotowano 7% spadek uboju – zgodny z polityką utrzymywania 

niskich stanów zapasów i rygorystycznym przestrzeganiu zasady zaopatrzenia w 
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surowiec tylko na bieżące potrzeby. Takie działanie miało duże uzasadnienie 

ekonomiczne ze względu na niestabilną cenę oraz koszty przechowalnictwa. 

 

Ubój trzody 2019 2020 Zmiana 
Ilość w szt. 60 713 55 597 -8% 
Ilość w kg 5 738 200 5 320 854 -7% 

Spółka dokonywała również zakupów wybranych elementów wieprzowych 

potrzebnych do produkcji przetwórczej i dzięki temu ograniczała zapasy 

elementów ciężko zbywalnych powstających w procesie uboju i rozbioru mięsa 

wieprzowego.  

Wydział rozbioru w 2020r w największym stopniu ukierunkowany był na 

rozbiór wieprzowiny. W tabeli podajemy wielkość sprzedanych elementów 

mięsnych bez ilości przygotowanych na potrzeby przetwórcze.  

Rozbiór                       
(sprzedaż w kg) 

2 019 2020 zmiana 

Wieprzowina elementy         1 168 385              1 070 560  -8% 
Wieprzowina półtusze            233 333                 233 404  0% 
Drób         2 196 969              2 063 009  -6% 
Wołowiny            134 456                 141 758  5% 
Cielęcina                6 395                     5 776  -10% 
Mięsa garmażeryjne            237 799                 178 945  -25% 
RAZEM     3 977 337         3 693 451  -7% 

 

Przetwórstwo -  w 2020r  podobnie jak w poprzednich latach oparte było 

głównie na bazie wieprzowiny. Ze względu na skoki cen surowca oraz 

nieprzewidywalne wyzwania stawiane przez zagrożenie covid 19 – Zarząd 

dynamicznie podejmował decyzje o zmianach oferty asortymentowej Zakładu – 

rezygnując z produktów niespełniających opracowanych kryteriów marżowych 

lub pracochłonnościowych.   

 

Przetwórstwo 
(sprzedaż w kg) 

2019 2020 zmiana 

Drobno rozdrobnione            732 062                753 286  2,90% 

Cienkie            761 299                730 766  -4,01% 

Grube            107 928                  97 085  -10,05% 

Suche            284 110                272 923  -3,94% 

Metki            141 493                135 669  -4,12% 
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Wędzonki            994 734                886 230  -10,91% 

Wędliny podrobowe            690 137                635 603  -7,90% 

Wyroby blokowe            214 606                206 699  -3,68% 

Wędliny drobiowe            137 765                123 099  -10,65% 

Wędliny wołowe                3 991                       279  -93,01% 

Kości wędzone              87 773                111 459  26,99% 

RAZEM        4 155 897           3 953 098 -4,88% 

 

 

Garmaż - 2020r to okres rozwoju do czasu ogłoszenia pandemii i lockdown’u 

a następnie spadek spowodowany brakiem zapotrzebowania rynku 

konsumenckiego na gotowe produkty, ze względu na liczne kwarantanny i 

zamknięcie w domach.  

 

Garmaż (sprzedaż kg) 2018 2019 zmiana 

Produkcja 403430 342621 -15% 

 

Działy Handlowe  

Hurt Własny i Centrala 

W 2020r ZM PAMSO SA pod wpływem sytuacji spowodowanej pandemią skupiły 

się na zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i naszych klientów.  

2020 rok to kolejne upadki producentów branży mięsnej i zamykanie się placówek 

„rodzinnych”. Dodatkowo strach personelu spowodowany covid-19 dał w 

konsekwencji zupełnie nową sytuacje na rynku handlu artykułami spożywczymi. 

Wyznawaniem stała się praca, polegająca na zapewnieniu poczucia 

bezpieczeństwa pracowników, tak aby załoga nie przebywała na zwolnienia 

lekarskich czy zasiłkach opiekuńczych. 

Kilka miesięcy pracy zdalnej, w szczególności przedstawicieli handlowych, 

całkowite zamknięcie kanału HoReCa i sieci wielkopowierzchniowych 

spowodowało spadek sprzedaży w centrali firmy. Część sklepów mało 
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powierzchniowych zamykało swoje placówki na okresy dwóch tygodni a czasem 

miesiąca, odbiorcy zamawiający towar pod zbiorowe żywienie również nie 

pracowali. Sami borykaliśmy się z powtarzającymi się brakami w zatrudnieniu 

spowodowanych covid-19. W tak drastycznie nowej i trudnej dla nas sytuacji wynik 

działu handlu hurtowego na poziomie 1% spadku do roku 2019 jest zadowalający.  

Sklepy firmowe  

W 2020r pomimo zamknięcia dwóch mniej rentownych sklepów i wdrożenia przez 

państwo godzin dla seniorów dział utrzymał poziom obrotów z 2019r. Obecnie 

pracujemy nad wdrożeniem nowego systemu informatycznego do wszystkich 

placówek co pozwoli nam na większą kontrolę rentowności sprzedaży. Będzie on 

także ułatwieniem w wypracowaniu minimalnych stanów asortymentu w naszych 

sklepach, szczególnie tego, który zapewnia nam największą zyskowność. 

Zajmujemy się także planem powstawania nowych palcówek tak aby zapewnić 

dostępność produktów Pamso szerszej rzeszy odbiorców. W najbliższych latach 

planujemy otwierać 4 obiekty handlowe rocznie. 

Sklepy firmowe są  naszą dumą i wizytówką  - wprowadzającą  nową jakość handlu 

na polski rynek, oraz stanowią wzór dla innych jeżeli chodzi o standardy handlowe 

i sanitarne nowoczesnych stoisk mięsno - wędliniarskich. W najbliższym czasie 

koncentrować będziemy się na doskonaleniu zbudowanej sieci handlowej w 

zakresie obsługi klienta, parametrów sprzedaży oraz zyskowności.      

Sieci Handlowe  

W 2020 roku po zakończonej sukcesem renegocjacji umów z dotychczasowymi 

odbiorcami skupiliśmy się na rozwoju współpracy z siecią Jeronimo i ABC na kołach 

(Eurocash). Planujemy rozwój naszych działań w kanale dystrybucji nowoczesnej 

tylko w oparciu o właściwe relacje handlowo finansowe z poszanowaniem marki 

PAMSO SA. 

 

Wyniki sprzedaży Spółki  wg kanałów dystrybucji: 
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  2019 2020 zmiana 
Centrala       21 390 030           20 268 210  -   1 121 820  -5% 
Hurt       76 951 327           75 982 451  -      968 876  -1% 
Sklepy firmowe       62 412 832           62 613 239         200 407  0% 
Usługi            228 264               245 122          16 858  7% 
Materiały              20 759                   7 758 -        13 001  -63% 

      161 003 212         159 116 780  -  1 886 432  -1% 
 

PERSONEL 

Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2020r. wynosił 591 pracowników, zmniejszył się 

o 40 osób w porównaniu do stanu zatrudnienia z dnia 31.12.2019r. Spadek 

zatrudnienia był spowodowany koniecznością dopasowania kosztów do 

rzeczywistej sprzedaży w czasie trwania pandemii oraz trudnościami w znalezieniu 

personelu. 

 

ZATRUDNIENIE W PAMSO SA 31.12.2019 31.12.2019 Zmiana 

631 591 -40 

 

Podział na działy : 

 
Produkcja Handel Techniczny Ekonomiczny 

obsługa 
administracyjna 

Zarząd Spółką 

2019 192 381 22 9 25 2 
2020 184 354 23 9 20 1 

 -8 -27 1 0 -5 -1 
Całkowite koszty pracy w roku 2020 wyniosły powyżej 38 mln. PLN i wzrosły w 

stosunku do roku 2019, w którym wynosiły ponad 37 mln. PLN o ponad 2 % . 

 

 INWESTYCJE 

 

W 2020r do nastania pandemii covid -19 kontynuowano inwestycje z 2019 r, 

następnie w obawie o możliwość zakażenia pracowników oraz występujące 

utrudnienia w produkcji i realizacji ewentualnych inwestycji zostały one 

wstrzymane do II połowy roku. W ostatnich miesiącach 2020r wznowiliśmy działania 

inwestycyjne głównie z sferze produkcyjnej  
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Zrealizowano inwestycje finansowane z własnych środków oraz leasingów – w 

następującym układzie procentowym  :  

 Inwestycje w maszyny i budynki w Zakładzie produkcyjnym – 62% 

 Inwestycje w sieć własną, głównie z modernizację IT – 20% 

 Środki transportu – 18% 

 

W sumie nakłady inwestycyjne w 2020 roku wyniosły 3 911 tys. PLN i w stosunku 

do roku 2019 kiedy to wynosiły 5 864 tys. PLN spadły  o -33 %.  

W kolejnym 2021 roku Zarząd planuje odtwarzanie majątku Spółki i 

przeznaczenie na inwestycje kwoty ponad 3 500 000 zł. 

 

 

DANE FINANSOWE 

 

W roku 2020r źródłem finansowania działalności gospodarczej były środki 

własne pochodzące z wpływów ze sprzedaży oraz zgromadzonych w poprzednich 

latach środków pieniężnych, a także Spółka korzystała w 2020r z leasingów.  

W omawianym okresie nastąpił wzrost sumy bilansowej, w ujęciu 

nominalnym o 9 % do kwoty  49 861 732,46 PLN 

 

Wskaźniki struktury Wzór 2019 2020r. 

Aktywów Aktywa trwałe / Aktywa obrotowe 206% 156% 

Kapitału własnego Kapitał własny / Pasywa 77% 80% 

 

Wskaźniki struktury aktywów, aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych, 

charakteryzujące proporcje między aktywami trwałymi i obrotowymi, stanowią 

podstawę do oceny elastyczności Spółki oraz stopnia ryzyka prowadzonej 

działalności. 

W Spółce przeważającym źródłem finansowania jest kapitał własny, którego 

przewaga nad zobowiązaniami i rezerwami jest znacząca.  

Udział kapitału własnego w pasywach Spółki wynosi 80 %.  



Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Mięsnych PAMSO Spółka Akcyjna  
za 2020 r 

str. 9 
 

Zachowana jest również złota reguła bilansowa: kapitały własne pokrywają w 

całości majątek trwały.  

 

 

 

 

Wskaźniki rotacji Wzór 2019r. 2020r. 

Zapasów w dniach 

 

Zapasy / Przychody ze sprzedaży 15 15 

Należności w dniach Należności / Przychody ze 

sprzedaży 

13 10 

Zobowiązań w 

dniach 

Zobowiązania / Przychody ze 

sprzedaży 

13 11 

 

Wskaźniki rotacji są poprawne co potwierdza bezpieczne i właściwe 

zarządzanie majątkiem oraz dobre finansowanie kapitałem obcym. 

 

Wskaźniki płynności Wzór 2019r 2020r 

Bieżący 
Aktywa obrotowe / Zobowiązania 

krótkoterminowe 
1,5 2,0 

Szybki 

(Aktywa obrotowe – Zapasy – 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe) / Zobowiązania 

krótkoterminowe 

0,8 1,3 

 

Wskaźniki płynności wyliczone i przedstawione w powyższej tabeli informują 

o tym, że płynność finansowa Spółki jest bardzo dobra. Wskaźniki bieżący i szybki 

są w przedziale bardzo dobrym, wskaźnik szybki powyżej „1” wynika z zatrzymania 

inwestycji w okresie pandemii, które zostały pod koniec roku wznowione. 

 

W 2020 roku odnotowano minimalny 1% spadek przychodów ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów w stosunku do analogicznego okresu roku 
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ubiegłego, co biorąc pod uwagę niespokojny czas pandemii uznajemy za dobry 

wynik. Wskaźniki rentowności kształtowały się następująco: 

Wskaźniki 

rentowności 

Wzór 
2019r 2020r 

Sprzedaży Zysk netto / Przychód ze sprzedaży 0,7% 3,40% 

Kapitału własnego Zysk netto / Kapitał własny 3,2% 13,0% 

 

W przeciągu ostatnich lat Spółka odnotowała następujące wyniki swojej 

działalności. W 2020 nastąpił minimalny spadek przychodów ze sprzedaży oraz 

nasz Firma  wykazała zysk na sprzedaży oraz zysk netto. 

 

Rok Przychody 
Zysk  z działalności 

operacyjnej 
Zysk netto 

2013 141 032 -375 328 
2014 142 911 1 097 1 250 
2015 140 858 -200 57 
2016 142 247 810 600 
2017 144 866 2 206 1 806 
2018 151 882 3 150 2 091 
2019 161 003 

 
1 342 1 125 

2020 159 116 6 809 5 411 
 

 

PODSUMOWANIE 

W minionym 2020 r, spotkaliśmy się z sytuacją, jaka nie występowała od 

dziesięcioleci - pandemią wirusa i jej skutkami: wahaniami sprzedaży, cen 

surowców, brakiem zaopatrzenia i możliwymi przestojami naszej Firmy - jednak 

pomimo to Zarząd optymistycznie i pewnie patrzy w przyszłość.  Z.M Pamso SA są 

przygotowane pod względem organizacyjnym na nowe wyzwania, poprzez 

znaczące inwestycje wznowiły odbudowę i modernizację zaplecza 

produkcyjnego i handlowego oraz niezmiennie stawiają na Jakość i Markę 

produkcji przetwórczej i garmażeryjnej. Zaznaczyć jednak należy, że pomimo 

rygorystycznie stosowanych procedur zabezpieczających przed skutkami 
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pandemii wirusa COVID-19, możemy być narażeni na znaczne straty finansowe 

wynikające z przestojów w produkcji, dystrybucji czy handlu spowodowanymi  

wystąpieniem „Siły Wyższej”.  

 

W 2021 r zakładamy uzyskanie rentowności na poziomie brutto 3%, 

inwestycje na kwotę ponad 3 500 000 PLN w modernizacje zwłaszcza działów 

produkcyjnych oraz stabilizację naszej sieci handlowej, utrzymywanie kapitału 

finansowego spółki dającego możliwość terminowego pokrycia kosztów 

bieżących, pokrycie inwestycji odtwarzających majątek spółki z własnych 

wypracowanych środków oraz  przy pomocy obcego finansowania. 

Życzymy całej Spółce realizacji tych założeń ku zadowoleniu Akcjonariuszy, 

Pracowników i jej Klientów.  

Proponowany podział zysku: 

 na wypłatę dywidendy – 2 534 700 PLN brutto (35,70zł na jedną akcję) 

 pozostała kwota 2 876 768,82 PLN z przeznaczeniem na kapitał 

rezerwowy. 
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