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Treść  raportu:

Zarząd Makarony Polskie S.A. odwołuje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej 
Makarony Polskie na 2011 rok, podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 15/2011 z dnia 14 marca 
2011 roku, zakładającą uzyskanie następujących wartości:
- przychody ze sprzedaży ogółem: 216.550 tys. zł,
- zysk brutto ze sprzedaży: 36.500 tys. zł,
- EBITDA: 14.240 tys. zł,
- EBIT: 9.420 tys. zł,
- zysk netto: 6.480 tys. zł.

Prognoza wyników finansowych Grupy na 2011 rok sporządzona została w I kwartale 2011 roku m.in. w oparciu o 
dostępne raporty dotyczące rozwoju rynku makaronów i rynku dań gotowych, a także w oparciu o ocenę tendencji 
występujących na rynkach surowców i analizę sytuacji makroekonomicznej. 

Odwołanie prognozy finansowej spowodowane jest czynnikami niezależnymi od Spółki, a w szczególności 
niekorzystną sytuacją na rynku surowców (duże wahania cen zbóż, owoców i warzyw oraz wyższe niż szacowano 
ceny surowców, przede wszystkim mąki po tegorocznych żniwach) oraz niestabilną sytuacją na rynkach 
finansowych. Od początku 2011 roku można zauważyć pogorszenie rentowności podmiotów z branży spożywczej.

Grupa Makarony Polskie spodziewa się realizacji zakładanych w prognozie przychodów na poziomie 
ok. 216 mln zł oraz osiągnięcia w II połowie 2011 roku wyników finansowych lepszych niż w I połowie br. Grupa nie 
będzie jednak w stanie wypracować wcześniej planowanego poziomu rentowności, umożliwiającego realizację 
prognozy na 2011 rok.

W obecnej niestabilnej sytuacji rynkowej nie jest możliwe rzetelne i precyzyjne okreś lenie wyników finansowych 
Grupy Makarony Polskie za 2011 rok oraz rzetelnie zaktualizowanie uprzednio opublikowanej prognozy na 2011 
rok. W związku z powyższym Zarząd Makarony Polskie S.A. podjął decyzję o niepublikowaniu nowej prognozy 
wyników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Makarony Polskie S.A. herein revokes the projected consolidated financial results of 

Makarony Polskie Group for 2011, published in Current Report No. 15/2011 dated 14 March 2011, assuming the 

accomplishment of the following values: 

- btotal sales revenues: 216,550 thousand PLN, 

- gross profit on sales: 36,500 thousand PLN, 

- EBIDTA: 14,240 thousand PLN, 

- EBIT: 9,420 thousand PLN, 

- Net profit: 6,480 thousand PLN. 

 

The projected consolidated financial results of the Group for 2011 were elaborated in the 1st quarter of 2011, 

taking into account such data as the available growth reports for the markets of pasta and ready-made dishes, as 

well as the trends occurring in the market of raw materials and analysis of macroeconomic situation. 

 

Revocation of the financial forecast results from independent factors, not related to the Company, in particular the
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Revocation of the financial forecast results from independent factors, not related to the Company, in particular the

adverse situation in the market of raw materials (significant fluctuations of the prices of grains, fruit and 

vegetables as well as the higher prices for raw materials than previously estimated, most of all flour, after this 

year s harvest), and unstable situation at the financial markets. From the beginning of 2011 a tendency for 

decreasing profitability can be noticed in food industry entities. 

 

Makarony Polskie Group expects to achieve the revenues assumed in the forecast, i.e. at the level of approx. 216 

million PLN, and for the 2nd half of 2011 it envisages accomplishment of better financial results than in the 1st 

half of this year. The Group, however, will not be able to achieve the projected level of profitability meeting the 

assumptions of the 2011 forecast. 

 

In the current unstable market situation it is impossible to reliably and precisely determine financial results of 

Makarony Polskie Group for 2011 or provide reliable adjustments of the previously published financial forecast 

for 2011. Due to this the Management Board of Makarony Polskie S.A. took a decision it will not publish a new 

forecast of financial results.
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