
 

 

 

 

 

 

OCENA RADY NADZORCZEJ MAKARONY POLSKIE S.A. Z BADANIA  

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY MAKARONY POLSKIE ORAZ  

SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY MAKARONY POLSKIE 

 

 

I. Ocena z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony 

Polskie za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

 

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony 

Polskie za rok obrotowy 2013 r. tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

 

Rada Nadzorcza Makarony Polskie S.A. na podstawie §19 lit. c Statutu Spółki wybrała firmę REVISION 

Rzeszów – Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, biegłego rewidenta przeprowadzającego 

przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za I półrocze 2013 r. oraz badanie 

sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012 (uchwała nr 13 Rady Nadzorczej Makarony Polskie 

S.A. z dnia 17 maja 2013 r.).  

 

Biegły rewident, w którego imieniu działała Agnieszka Lew (wpisana na listę biegłych rewidentów 

pod nr 11556), dokonała badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony 

Polskie na które składało się: 

 wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 

roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123 897 tys. zł, 

 skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2 900 tys. zł, 

 skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 825 tys. zł, 

 skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 415 tys. zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Biegły rewident stwierdził, iż badanie zostało przeprowadzone stosownie do postanowień: 

 przepisów rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, 

 krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 

w Polsce. 



 

 

 Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych 

w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej 

 

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, 

pozwalającą na wyrażenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Makarony 

Polskie.  

 

Zadaniem biegłego rewidenta było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi 

zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie  

i jasno przedstawia ono, we wszystkich aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik 

finansowy Grupy Kapitałowej oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego 

sporządzenia. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE) oraz zgodnie 

z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 

2009 r., nr 33, poz. 259).  

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu 

historycznego, z wyjątkiem wyceny do wartości godziwej niektórych aktywów, tj. składników majątku 

nabytych w ramach transakcji zakupu aktywów od Spółki Gardenau, składników majątku nabytych 

w ramach transakcji zakupu spółki Stoczek, w tym powstałej w ramach transakcji wartości firmy, 

składników majątku nabytych w ramach transakcji zakupu Abak Sp. z o.o. oraz gruntów 

inwestycyjnych. Jednostka dominująca - Makarony Polskie SA oraz jednostka zależna - Stoczek Natura 

Sp. z o.o. sporządzają sprawozdania finansowe wg MSSF.  

Sprawozdania finansowe podmiotów wchodzących w skład Grupy Makarony Polskie sporządzone 

zostały w złotych, wszystkie wartości prezentowane w sprawozdaniu finansowym, o ile nie wskazano 

inaczej, podane są w tysiącach złotych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Makarony 

Polskie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej spółek Grupy, 

w dającej się przewidzieć przyszłości i w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Grupa nie prowadziła 

działalności, która została zaniechana w okresie roku obrotowego 2013.  

Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy, 

przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. Rokiem obrotowym spółek Grupy jest rok 

kalendarzowy. 

 

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 §§ 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu 

o przeprowadzone badanie biegłego rewidenta oraz w oparciu o dodatkowe informacje uzyskane 

od Zarządu Spółki, dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony 



 

 

Polskie za rok obrotowy 2013 stwierdzając, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie 

z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 

 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła dotychczasowe rezultaty działania Zarządu zmierzające 

do poprawy sytuacji Spółki. W 2013 roku przeprowadzona została zmiana instytucji finansujących 

działalność Grupy. Nowi partnerzy bankowi zaoferowali produkty tańsze, bezpieczniejsze i elastyczne. 

Kredyty długoterminowe na koniec 2013 roku stanowiły 60% w sumie ogółu kredytów, 

w przeciwieństwie do początku roku, gdy ten udział wynosił zaledwie 12%. Zarząd w 2013 roku podjął 

bardzo sprawne działania restrukturyzacyjne, na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej 

i marketingowej , które przynoszą wymierne korzyści. W działaniach Zarządu widoczne jest myślenie 

strategiczne i konsekwentne  realizowanie przyjętych założeń.  

 

Rada Nadzorcza Makarony Polskie S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za okres od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2013 roku. 

 

II. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie za okres 

od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

 

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku 

obrotowym 2013, Rada Nadzorcza stwierdza, że zawiera ono informacje wymagane przepisami ustawy 

o rachunkowości, w szczególności określone w art. 49 ust. 2 tej ustawy oraz uwzględnia przepisy 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2011 roku w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…). 

 

Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi, zawartymi w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację finansową i majątkową Grupy Makarony 

Polskie na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. 

 

W sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, sytuację finansową, dokonano 

oceny istniejących szans i zagrożeń dla rozwoju działalności Grupy Makarony Polskie w 2013 roku oraz 

w przyszłości.  

 

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu 

z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2013. 

 

 

 

Roman Sobiecki  

Przewodniczący Rady Nadzorczej 


