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Treść  raportu:

W ramach uzupełnienia do skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2008 opublikowanego w dniu 28 
kwietnia 2009 roku Spółka Makrony Polskie S.A. przekazuje następujące informacje:

1.
W 2008 roku dwóch odbiorców przekroczyło próg 10% udziału w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaŜy:
- Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. (właściciel sieci Biedronka) z udziałem 18%,
- Grupa Kaufland (Kaufland Polskie Markety Sp. z o.o. Sp. k., Kaufland Ceska Republika, Kaufland Slovenska 
Republika) z udziałem 10,7%.
Makarony Polskie S.A. nie posiada Ŝadnych formalnych powiązań z wyŜej wymienionymi podmiotami, poza 
kontaktami handlowymi.

2. 
W 2008 roku Grupa Makarony Polskie osiągała, obok przychodów uzyskiwanych w ramach podstawowych 
segmentów sprawozdawczych tj. przychodów z produkcji i sprzedaŜy makaronu, przychodów z produkcji i 
sprzedaŜy dań gotowych i konserw warzywno-mięsnych oraz przychodów z produkcji i sprzedaŜy przetworów 
owocowych i warzywnych, równieŜ przychody z tytułu świadczenia usług nie jest to jednak znacząca część zakresu 
działalności Grupy. Wartość przychodów z tego tytułu wyniosła w 2008 roku 337 tys. zł, tj. ok. 0,4% całości 
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy, w tym:
- przychody z tytułu najmu - 26 tys. zł,
- usługi dystrybucyjne - 34 tys. zł,
- usługi transportowe - 139 tys. zł,
- pozostałe usługi - 138 tys. zł.

3.
Łączna kwota wynagrodzenia biegłego rewidenta z tytułu przeglądu i badania sprawozdań finansowych Grupy 
Kapitałowej Makarony Polskie za rok 2008 została ustalona na kwotę 63 000 złotych netto, w tym:
- 16 000 złotych netto tytułem przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych spółki Makarony Polskie (8 000 zł 
sprawozdanie jednostkowe i 8 000 zł sprawozdanie skonsolidowane),
- 30 000 złotych netto tytułem badania rocznych sprawozdań finansowych spółki Makarony Polskie (15 000 zł 
sprawozdanie jednostkowe i 15 000 zł sprawozdanie skonsolidowane),
- 17 000 złotych netto z tytułu przeglądu i badania sprawozdań finansowych spółek zaleŜnych, ustalone na 
podstawie odrębnych umów.
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