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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa Państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd 
Makarony Polskie S.A. przekazuje do publicznej wiadomości prognozy finansowe Grupy Kapitałowej Makarony 
Polskie na rok 2010, przygotowane na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą 
Makarony Polskie S.A. 

Opublikowane prognozy są sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej obowiązującymi Spółkę. 

PROGNOZA 2010 Grupy Makarony Polskie:
- przychody ze sprzedaży: 150 485 tys. zł,
- zysk brutto ze sprzedaży: 33 632 tys. zł,
- EBITDA: 13 244 tys. zł,
- EBIT: 7 385 tys. zł,
- zysk netto: 4 522 tys. zł.

Realizacja przedstawionej prognozy oznaczać będzie wzrost w stosunku do wyników za 2009 rok: 
- przychodów ze sprzedaży o ok. 28%, 
- zysku brutto ze sprzedaży o ok. 43%,
- EBITDA o ok.34%,
- EBIT o ok. 67%,
- zysku netto o ok. 103%.

Założenia do prognoz finansowych 2010:
• prezentowane prognozy na 2010 opierają się o założenia dotyczące rozwoju organicznego i nie uwzględniają 
akwizycji,
• przychody ze sprzedaży oszacowane zostały na bazie planów sprzedaży w poszczególnych kanałach dystrybucji 
zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2010-2012,
• ceny surowców, energii i koszty dystrybucji zaplanowane na poziomie z IV kwartału 2009
• przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 6,8 mln zł,
• nie przewiduje się zwiększania zobowiązań oprocentowanych w stosunku do aktualnie, posiadanych limitów 
okreś lonych w umowach z instytucjami finansowymi; marże banków założono na niezmienionym poziomie.

Zarząd Makarony Polskie S.A. na bieżąco monitorować będzie wykonanie opublikowanych prognoz i o 
ewentualnych korektach informować będzie w formie raportów bieżących. 
Ponadto Zarząd będzie dokonywał weryfikacji realizacji prognoz kwartalnie, o czym informować będzie w 
komentarzu Zarządu do skonsolidowanych raportów kwartalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Acting on the grounds of §5 clause 1 point 25 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 
on current and periodical information provided by issuers of securities and the conditions for regarding 
information required by the law of a non-member state as equivalent, the Management Board of Makarony Polskie 
S.A. communicates for public knowledge the financial forecasts for Makarony Polskie Capital Group for 2010, 
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based on the financial plan accepted by the Supervisory Board of Makarony Polskie S.A. 
 
The published forecasts have been developed in accordance with International Financial Reporting Standards 
which are binding for the Company. 
 
Makarony Polskie Group 2010 FORECAST 
- sales revenues: 150,485 thousand PLN, 
- gross profit on sales: 33,632 thousand PLN, 
- EBIDTA: 13,244 thousand PLN, 
- EBIT: 7,385 thousand PLN, 
- Net profit: 4,522 thousand PLN. 
 
The execution of the presented forecast will denote the following increase in relation to the 2009 results: 
- sales revenues by approx. 28% 
- gross profit on sales by approx. 43% 
- EBIDTA by approx. 34% 
- EBIT by approx 67% 
- Net profit by approx. 103% 
 
Assumptions for the 2010 financial forecasts: 
- the presented 2010 forecasts are based on the assumptions related to the organic growth and do not take 
acquisitions into consideration, 
- sales revenues have been estimated based on sales plans in specific distribution channels in accordance with the 
development strategy for 2010-2012. 
- prices of raw materials, energy and distribution costs have been planned at the level of the 4th quarter of 2009, 
- predicted investment expenditure will amount to 6.8 million PLN, 
- there are no prediction of increase in interest bearing liabilities in relation to the existing limits specified in 
agreements with financial institutions; bank margins have been assumed at an unchanged level. 
 
The Management Board of Makarony Polskie S.A. will regularly monitor the execution of the published forecast 
and will provide information of possible corrections in the form of current reports.Moreover, the Management 
Board will perform quarterly verification of the forecast execution, and the results will be included in the Board's 
commentaries to consolidated quarterly reports.
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