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Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie zawiera: 

1. Informacje ogólne  

2. Skonsolidowane wybrane dane finansowe  

3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

4. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

6. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

7. Dodatkowe noty objaśniające  

 

 
Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z §91 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku: 

� pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu 

ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy (30 czerwca 2011r. 

1 EUR= 3,9866 zł; na  31 grudnia 2010r. 1 EUR= 3,9603 zł.), 

� pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych zostały 

przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych 

przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I półrocza 2011r. 1 EUR= 

3,9673 zł oraz I półrocza 2010r. 1 EUR= 4,0042 zł. 

Makarony Polskie S.A. na podstawie §83 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 roku nie przekazuje oddzielnego półrocznego raportu jednostkowego. Skrócone sprawozdanie 

finansowe spółki Makarony Polskie S.A. oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych z przeglądu tego sprawozdania stanowi element półrocznego raportu skonsolidowanego 

Grupy Kapitałowej Makarony Polskie. 

 
Niniejsze skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe podlegały przeglądowi przez podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych i zostały zatwierdzone przez Zarząd do publikacji 

w dniu 31 sierpnia 2011 roku. 
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1. Informacje ogólne  

1.1 Podstawa sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

a) Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe 

Standardy Rachunkowości w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE) oraz związanymi 

z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej 

zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie 

zatwierdzonym przez Unię Europejską, (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”), 

opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 

nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym 

i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Grupy oraz Spółki dominującej za rok 

zakończony 31 grudnia 2010 roku.  

 

Zasady prezentacji niniejszego sprawozdania regulują również przepisy Rozporządzenia 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). 

 

b) Podstawa wyceny 

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 ZCP Tenczynek, 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. 

 

c) Waluta funkcjonalna i prezentacyjna 

Walutą pomiaru Grupy, uwzględnioną w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz 

walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski. 

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych. 

 

d) Zastosowane zasady rachunkowości i podstawa sporządzenia sprawozdania 

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku 

(opublikowanego w dniu 21 marca 2011 roku), jak również zmiany wynikającej z nieprawidłowego 
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rozliczenia dotacji na środki trwałe oraz zmiany prezentacji bonusów, rabatów i upustów, co zostało 

opisane poniżej, w punkcie (f). 

Dla danych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zaprezentowano 

porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku. Dla danych prezentowanych 

w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, skonsolidowanym sprawozdaniu 

z przepływów pieniężnych oraz sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym zaprezentowano 

porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. 

Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy nie jest ograniczony. 

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

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

kalendarzowy. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

Spółek Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania 

działalności przez spółki Grupy. Grupa nie prowadziła działalności, która została zaniechana w okresie 

pierwszego półrocza 2011 roku.  

Jednostka dominująca - Makarony Polskie S.A. oraz jednostka zależna - Stoczek Sp. z o.o. sporządzają 

sprawozdania finansowe wg MSSF.  

Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi 

konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym. 

 

e) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej 

działalności Grupy 

Działalność Grupy nie wykazuje istotnych sezonowych lub cyklicznych trendów. 

 

f) Zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego 

Spółka Makarony Polskie rozlicza przychody związane z otrzymaną dotacją na środki trwałe poprzez 

rozliczenia międzyokresowe przychodów. W latach 2009-2010 przychody z tytułu otrzymanej dotacji 

na zakup niektórych środków trwałych rozliczane były według innej stawki aniżeli amortyzacja tychże 

środków trwałych co spowodowało brak współmierności rozpoznanych kosztów oraz przychodów. 

W związku z identyfikacją powyższego błędu skorygowano dane porównawcze dotyczące roku 2009 

oraz 2010. 
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W tabelach poniżej zaprezentowane zostały wartości skorygowane w skonsolidowanych 

sprawozdaniach z sytuacji finansowej w porównywalnych okresach, tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku, 

30 czerwca 2010 roku oraz 31 grudnia 2009 roku: 

PASYWA  
31 grudnia 2010 roku 

przekształcone 
31 grudnia 2010 roku 

przed korektami 

Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych)  - 1 075 - 243 

Zysk netto   2 175 3 170 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  10 372 7 550 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  725 1 720 
 

PASYWA  
30 czerwca 2010 roku 

przekształcone 
30 czerwca 2010 roku 

przed korektami 

Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych)  - 1 108 - 277 

Zysk netto   2 091 2 589 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  10 677 8 353 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  809 1 804 

 

PASYWA  
31 grudnia 2009 roku 

przekształcone 
31 grudnia 2009 roku 

przed korektami 

Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych)  - 243 - 243 

Zysk netto   1 367 2 198 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  11 039 9 213 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  725 1 720 
 

Wpływ w/w korekty na zysk netto Grupy w roku 2010 wyniósł - 995 tys. zł, a w roku 2009 - 831 tys. 

zł. 

W tabeli poniżej zaprezentowane zostały wartości skorygowane w skonsolidowanym sprawozdaniu 

z całkowitych dochodów w I półroczu 2010 roku: 

 

  

01.01.2010-
30.06.2010 

przekształcone 

01.01.2010-
30.06.2010 przed 

korektami 

Pozostałe przychody   2 558 3 055 

Wynik netto  2 091 2 589 

Wynik netto na jedną akcję  0.23 0.28 

 

Grupa dokonała również zmiany prezentacji bonusów i rabatów dotyczących sprzedaży produktów 

w handlu nowoczesnym oraz tradycyjnym. Wpływ powyższej zmiany spowodował w I półroczu 2011 

b.r. zmniejszenie pozycji „koszty sprzedaży” i „przychody ze sprzedaży produktów” o kwotę 1 740 tys. 

zł. Zdaniem Zarządu obecna prezentacja lepiej odzwierciedla charakter zawieranych transakcji.  

W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku skorygowano 

pozycję „Należności z tytułu podatku dochodowego” (kwota przed korektą = 196 tys. zł, kwota 

po korekcie = 417 tys. zł) oraz „Pozostałe należności” (kwota przed korektą 29 101 tys. zł, kwota 

po korekcie 28 880 tys. zł). 
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g) Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w 2011 roku 

Grupa nie zastosowała w bieżącym roku nowych i zmienionych MSSF, które miały wpływ na wartości 

wykazane w I półroczu 2011 roku oraz  w latach ubiegłych oraz, które spowodowały znaczące zmiany 

w polityce rachunkowości i prezentacji sprawozdań finansowych. 

 

h) Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, nie zatwierdzone przez UE  

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji 

przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem 

poniższych interpretacji, które według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku nie zostały jeszcze 

przyjęte do stosowania: 

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki” (obowiązujący 

w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

MSSF 13 „Wycena wartości godziwej” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” (obowiązujący  

w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz 

wspólne przedsięwzięcia” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 

1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – Ciężka Hiperinflacja i usunięcie 

sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie), 

Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – transfery aktywów 

finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 

roku lub po tej dacie), 

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - prezentacja składników innych 

całkowitych dochodów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 

2012 roku lub po tej dacie), 

Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” - Podatek odroczony: realizacja aktywów 

(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po 

tej dacie), 
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Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – poprawki do rachunkowości świadczeń 

po okresie zatrudnienia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 

1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). 

 

Według szacunków Grupy, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby 

istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane na dzień bilansowy. 

Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń 

portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania 

w UE. Według szacunków Grupy, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub 

zobowiązań finansowych według IAS 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie miałoby 

istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte przez UE do stosowania na 

dzień bilansowy. 

 

i) Standardy opublikowane, ale które jeszcze nie weszły w życie 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły standardy, zmiany 

standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które 

nie weszły jeszcze w życie.  

 

j) Niepewność szacunków  

Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła 

niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty 

wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym: 

- stawki amortyzacyjne, 

- utrata wartości aktywów (w tym należności), 

- składniki aktywów z tytułu podatku odroczonego (spółki rozpoznają składniki aktywów z tytułu 

podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy 

pozwalający na jego wykorzystanie, pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości 

mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione),  

- wycena wartości firmy, 

- wycena rezerwy na straty w ramach rozliczenia kontraktów z ARR. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie istnieją przesłanki do odpisu wartości firmy 

Stoczek. Stosowne testy, zgodnie z obowiązującymi zasadami, zostaną wykonane w II półroczu 2011 

roku. 

Założenia dotyczące przyszłości oraz przyjęte szacunki są spójne z założeniami i szacunkami 

przyjętymi przez Grupę w sprawozdaniu finansowym za rok 2010. 

 

 



 Grupa Makarony Polskie 
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2011 roku  
 (w tysiącach złotych) 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 7

 

1.2. Struktura Grupy Kapitałowej Makarony Polskie na dzień 30 czerwca 2011 roku 

oraz na dzień przekazania raportu 

 

 

Grupa Kapitałowa Makarony Polskie („Grupa”) na dzień 30 czerwca 2011 roku składała się z dwóch 

spółek: Makarony Polskie S.A. („Spółka dominująca”, „Spółka”) oraz spółki zależnej Stoczek Sp. z o.o. 

z siedzibą w Stoczku Łukowskim. 

Spółka Makarony Polskie S.A. prowadzi działalność w branży produkcji i sprzedaży makaronów.  

Po przejęciu kontroli nad firmą Stoczek Sp. z o.o., oferta produktowa Grupy powiększyła się 

o konserwy warzywno-mięsne, przetwory owocowo-warzywne oraz przetwory mięsne i mięsno-

tłuszczowe. Transakcja miała miejsce w dniu 1 czerwca 2007 roku. 

 

W dniu 25 lutego 2011 roku Makarony Polskie S.A. zakupiła Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa 

od Spółki Gardenau (składniki majątku służące do produkcji i dystrybucji przetworów owocowo-

warzywnych pod marką Tenczynek).  

W dniu 29 czerwca 2011 roku spółka Stoczek zakupiła od Makarony Polskie S.A. wspomniane wyżej 

składniki majątku, tj.: 

• środki trwałe – maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii technologicznych do produkcji syropów 

owocowych, sałatek i dżemów, 

• wartości niematerialne i prawne związane z marką Tenczynek, tj. znaki towarowe, wzory 

przemysłowe oraz receptury wyrobów. 

Dzięki transakcji oferta handlowa Grupy powiększyła się o produkty pod marką Tenczynek - syropy, 

sałatki i marynaty, przetwory warzywne oraz dżemy i marmolady. 
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Makarony Polskie S.A. 

Siedziba: 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 15, 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

Numer KRS 0000212001, 

Biuro Zarządu: 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 5/7,  

Kapitał zakładowy: 27 750 213 zł, 

Regon: 691674708, 

NIP: 813-32-78-856. 

www.makarony.pl. 

 

Stoczek Sp. z o.o. 

Siedziba: 21-450 Stoczek Łukowski, ul. Dwernickiego 5, 

Sąd Gospodarczy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy  

Numer KRS: 0000050439, 

Kapitał zakładowy: 15 207 800 zł, 

Regon: 711584640, 

NIP: 825-17-27-212, 

www.stoczek.com.pl. 

 

100% udziałów w kapitale zakładowym Stoczek Sp. z o.o. jest własnością firmy Makarony Polskie S.A.  

Na dzień 30 czerwca 2011 roku udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

posiadany przez Spółkę dominującą w jednostce zależnej jest równy udziałowi w kapitale tej jednostki. 

 

1.3. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2011 roku w Grupie Makarony Polskie 

przedstawiał się następująco: 

� Makarony Polskie S.A. – 364 pracowników, 

� Stoczek Sp. z o.o. – 106 pracowników. 

 

1.4. Skład Zarządu jednostki dominującej  

W dniu 30 czerwca 2011 roku oraz w dniu przekazania raportu Zarząd Makarony Polskie S.A. działał 

w składzie: 

� Paweł Nowakowski - Prezes Zarządu, 

� Krzysztof Rubak - Wiceprezes Zarządu. 
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Liczba i wartość nominalna akcji firmy Makarony Polskie S.A., będąca w posiadaniu Członków Zarządu 

na dzień sporządzenia sprawozdania: 

Zarząd 

Akcje będące w posiadaniu Członków 
Zarządu na dzień sporządzenia 
raportu za I półrocze 2011 roku 

Akcje będące w posiadaniu Członków 
Zarządu na dzień sporządzenia 

raportu giełdowego za I kwartał 2011 
roku 

Liczba akcji 
Wartość 

nominalna Liczba akcji 
Wartość 

nominalna 

Paweł Nowakowski 218 066 654 198 218 066 654 198 

Krzysztof Rubak 2 000 6 000 2 000 6 000 

 

1.5. Rada Nadzorcza 

W skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2011 roku wchodzili: 

� Zenon Daniłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

� Marek Jutkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

� Grzegorz Słomkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

� Urszula Rogóż-Bury –Sekretarz  Rady Nadzorczej, 

� Marek Rocki - Członek Rady Nadzorczej. 

 

Liczba i wartość nominalna akcji Makarony Polskie S.A. będąca w posiadaniu Członków Rady 

Nadzorczej na dzień sporządzenia sprawozdania (zgodnie z posiadanymi informacjami): 

Rada Nadzorcza 

Akcje będące w posiadaniu Członków 
Rady Nadzorczej na dzień 

sporządzenia raportu za I półrocze 
2011 roku 

Akcje będące w posiadaniu Członków 
Rady Nadzorczej na dzień 

sporządzenia raportu za I kwartał 
2011 roku 

Liczba akcji 
Wartość 

nominalna Liczba akcji 
Wartość 

nominalna 

Zenon Daniłowski 130 000 390 000 130 000 390 000 

Marek Jutkiewicz 1 360 000 4 080 000 1 360 000 4 080 000 

Grzegorz Słomkowski * 1 183 040 3 549 120 1 183 040 3 549 120 

Urszula Rogóż – Bury 12 680 38 040 12 680 38 040 

Marek Rocki  - - - - 
* Łączna liczba akcji, będąca w posiadaniu Pana Grzegorza Słomkowskiego i jego małżonki. 
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1.6. Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. 

Kapitał zakładowy Makarony Polskie S.A. na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił 27 750 213 zł 

i dzielił się w następujący sposób: 

� 3 013 250 akcji serii A 

� 1 169 750 akcji serii B 

� 3 000 000 akcji serii C 

� 1 735 821 akcji serii D 

� 331 250 akcji serii E. 

Wielkość kapitału zakładowego Spółki Makarony Polskie nie uległa zmianie do dnia przekazania 

niniejszego raportu. 

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% 

głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania 

(zgodnie z posiadanymi informacjami): 

Akcjonariusz 
Liczba akcji 

Udział% 
w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 
 na Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział% w liczbie 
głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Agro-Technika S.A. 2 000 000 21.62% 2 000 000 21.62% 

Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy 1 183 040 12.79% 1 183 040 12.79% 

Marek Jutkiewicz 1 360 000 14.70% 1 360 000 14.70% 

OFE Polsat  488 733 5.28% 488 733 5.28% 

Pozostali 4 218 298 45.60% 4 218 298 45.60% 

RAZEM 9 250 071 100.00% 9 250 071 100.00% 
 

1.7. Skład Zarządu jednostki zależnej  

Zarząd Stoczek Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2011 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania 

działał w składzie jednoosobowym. 

� Leszek Trzciński– Prezes Zarządu. 
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2. Wybrane dane finansowe – Grupa Kapitałowa Makarony Polskie 
 

  Wybrane dane finansowe 
30 czerwca 
2011 roku 

30 czerwca 
2010 roku 

30 czerwca 
2011 roku (w 

tys. EUR) 

30 czerwca 
2010 roku (w 

tys. EUR) 

1 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, 
towarów i materiałów 115 757 74 080 29 178 18 501 

2 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 2 112 3 175 532 793 

3 Zysk (strata) brutto 753 2 211 190 552 

4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej - 325 2 092 - 82 408 

5 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 14 843 8 024 3 741 2 004 

6 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej - 4 824 - 1 109 - 1 216 - 277 

7 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej - 9 754 - 4 803 - 2 459  -1 199 

8 Przepływy pieniężne netto, razem 265 2 112 67 527 

9 Aktywa razem *** 151 729 132 206 38 060 33 383 

10 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *** 89 300 69 517 22 400 17 553 

11 Zobowiązania długoterminowe *** 20 419 30 125 5 122 7 607 

12 Zobowiązania krótkoterminowe *** 68 881 39 392 17 278 9 947 

13 Kapitał własny *** 62 429 62 689 15 660 15 829 

14 Kapitał podstawowy *** 27 750 27 750 6 961 7 007 

15 Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071 

16 
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 
w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071 

17 Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - 0.04 0.23 - 0.01 0.06 

18 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6.75 6.78 1.69 1.71 
 
* Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą = wynik neto/średnia ważona liczba akcji w okresie 
** Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na dany moment bilansowy 
*** Porównywalne dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku 
 

3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 

ZA OKRES  
01.01.2011-
30.06.2011 

01.01.2010-
30.06.2010 

przekształcone 

Przychody netto ze sprzedaży 115 757 74 080 

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 60 487 54 083 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55 270 19 997 

Koszt własny 96 078 60 501 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 56 786 41 923 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  39 292 18 578 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży   19 679 13 579 

Koszty sprzedaży 9 787 9 177 

Koszty ogólnego zarządu 3 176 3 329 

Pozostałe przychody 2 663 2 558 

Pozostałe koszty 7 267 456 

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej  2 112 3 175 

Przychody finansowe 125 142 

Koszty finansowe 1 484 1 107 
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Zysk brutto 753 2 210 

Podatek dochodowy- część bieżąca  587 77 

Podatek dochodowy- część odroczona  491 42 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej - 325 2 091 

W tym przypadający na:   

Akcjonariuszy jednostki dominującej - 325 2 091 

Udziały niekontrolujące - - 

Podstawowy wynik netto przypadający na jedną akcję w złotych - 0.04 0.23 

Rozwodniony wynik netto  przypadający na jedną akcję w złotych - 0.04 0.23 

Inne całkowite dochody/straty netto - - 

Całkowite dochody netto ogółem - 325 2 091 

Całkowite dochody netto przypadające na:   

Akcjonariuszy jednostki dominującej - 325 2 091 

Udziały niekontrolujące - - 
 

4. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 

AKTYWA 
30 czerwca 
2011 roku 

31 grudnia 2010 
roku 

przekształcone 

30 czerwca 2010 
roku 

przekształcone 

31 grudnia 2009 
roku 

przekształcone 

AKTYWA TRWAŁE 95 628 90 620 86 918 86 917 

Rzeczowe aktywa trwałe 79 899 77 912 75 024 75 105 

Wartość firmy 5 946 5 946 5 946 5 946 

Inne wartości niematerialne  8 295 4 990 4 993 5 007 

Długoterminowe aktywa finansowe 394 394 394 374 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  950 1 186 330 105 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 144 192 231 380 

AKTYWA OBROTOWE 56 101 41 586 43 046 29 884 

Zapasy 19 572 11 287 11 189 8 636 

Należności  krótkoterminowe 33 915 28 880 26 727 19 176 
Należności z tytułu podatku 
dochodowego  889 417 23 15 

Udzielone pożyczki 165 101 - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  635 363 3 100 938 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 925 538 2 007 1 119 
AKTYWA TRWAŁE 
PRZEZNACZONE DO ZBYCIA - - - 1 162 

SUMA AKTYWÓW 151 729 132 206 129 964 117 963 

     

PASYWA 
30 czerwca 
2011 roku 

31 grudnia 2010 
roku 

przekształcone 

30 czerwca 2010 
roku 

przekształcone 

31 grudnia 2009 
roku 

przekształcone 

KAPITAŁ WŁASNY 62 429 62 689 62 502 60 411 

Kapitał podstawowy 27 750 27 750 27 750 27 750 

Pozostałe kapitały 34 119 33 839 33 769 31 537 
Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z 
lat ubiegłych) 885 - 1 075 - 1 108 - 243 

Zysk netto  - 325 2 175 2 091 1 367 
ZOBOWIĄZANIA 
DŁUGOTERMINOWE 20 419 30 125 29 126 31 838 



 Grupa Makarony Polskie 
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2011 roku  
 (w tysiącach złotych) 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 13 

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 1 486 1 230 972 705 
Długoterminowe kredyty bankowe i 
pożyczki 7 098 16 630 15 793 19 570 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne (długoterminowe) 279 257 214 184 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 9 966 10 372 10 677 11 039 

Długoterminowe zobowiązania z 
tytułu umów leasingu finansowego  1 590 1 636 1 470 340 
ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE 68 881 39 392 38 336 25 714 
Krótkoterminowe kredyty bankowe i 
pożyczki 10 360 9 320 2 255 2 639 
Krótkoterminowe zobowiązania 
finansowe 3 107 2 597 1 381 3 788 
Pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe 47 494 26 521 32 809 18 434 
Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych 127 - 77 - 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 713 725 809 725 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne (krótkoterminowe) 97 132 386 71 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 6 983 97 619 57 

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 89 300 69 517 67 462 57 552 

SUMA PASYWÓW 151 729 132 206 129 964 117 963 
 

 
5. Skonsolidowany sprawozdanie z przepływów pieniężnych - metoda 

pośrednia 
 

ZA OKRES 
01.01.2011-
30.06.2011 

01.01.2010-
30.06.2010 

przekształcone 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

Zysk przed opodatkowaniem 753 2 210 

Korekty o pozycje: 14 090 5 814 

Amortyzacja  3 095 2 705 

Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych - 16 - 438 

Koszty i przychody z tytułu odsetek 694 757 

Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej - 94 - 50 

Zmiana stanu rezerw 6 873 948 

Zmiana stanu zapasów - 8 280 - 1 469 

Zmiana stanu należności  - 5 034 - 8 823 

Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych 19 736 12 199 

Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy od osób prawnych - 916 - 15 

Inne korekty -1 968 - 
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 
operacyjnej 14 843 8 024 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych  3 015 78 
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych - 7 779 - 1 166 

Wydatki na nabycie aktywów finansowych - - 21 

Udzielone pożyczki - 60 - 
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 
inwestycyjnej - 4 824 - 1 109 
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Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

Wpływy z kredytów i pożyczek 340 114 

Spłata kredytów i pożyczek - 8 824 - 4 313 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - 558 - 369 

Zapłacone odsetki - 812 - 724 

Inne wpływy finansowe 100 489 
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 
finansowej - 9 754 - 4 803 
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i 
ekwiwalentów środków pieniężnych 265 2 112 
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz 
kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu 366 938 
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny 
środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych 
oraz kredytów w rachunku bieżącym 4 50 
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz 
kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu 635 3 100 

 

6. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 
 
Za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku 

 

 
Za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku- przekształcone 

 
 
Za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku- przekształcone 

  
Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Strata roku 
bieżącego 

Zysk/strata 
z lat 

ubiegłych Razem 

Stan na 1 stycznia 2011 roku 27 750 33 839 - 1 100 62 689 

Podział zysku/pokrycie straty - 280 - - 215 65 

Strata w I połowie 2011 roku - - - 325- - - 325 

Stan na 30 czerwca 2011 roku 27 750 34 119 - 325 885 62 429 

  
Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Zysk roku 
bieżącego 

Zysk/strata 
z lat 

ubiegłych Razem 

Stan na 1 stycznia 2010 roku 27 750 31 537 - 1 955 61 242 

Korekta błędów - - - - 831 - 831 
Stan na 1 stycznia 2010 roku- 
po korekcie 27 750 31 537 - 1 124 60 411 

Podział zysku/pokrycie straty - 2 232 - - 2 232 - 

Zysk netto za I półrocze 2010 roku - - 2 091 - 2 091 

Stan na 30 czerwca 2010 roku 27 750 33 769 2 091 - 1 108 62 502 

  
Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Zysk roku 
bieżącego 

Zysk/strata 
z lat 

ubiegłych Razem 

Stan na 1 stycznia 2010 roku 27 750 31 537 - 1 955 61 242 

Korekta błędów - - - - 831 - 831 
Stan na 1 stycznia 2010 roku- 
po korekcie 27 750 31 537 - 1 124 60 411 

Podział zysku/pokrycie straty - 2 198 - - 2 198 - 
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7. Dodatkowe noty objaśniające 
 
Noty do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów  
Nota nr 1 
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów wg segmentów 
działalności 
 
Dla celów zarządczych Grupa podzielona jest na jednostki biznesowe w oparciu o oferowane produkty 

i usługi. 

Grupa Makarony Polskie wyróżnia segmenty operacyjne wykazane w tabeli poniżej: 

 

 Sprzedaż wg segmentów: 

Za okres od 
01.01 do 

30.06.2011 

Za okres od 
01.01 do 

30.06.2010 

Makarony 52 291 48 204 

Dania gotowe 17 808 10 626 

Przetwory warzywne i marynaty 38 - 

Dżemy 1 166 600 

Syropy 648 - 

Surowce 42 806 13 158 

Pozostałe 1 000 1 492 

Razem 115 757 74 080 

 

Podstawowe informacje dotyczące segmentów operacyjnych: 

Za okres od 01.01 do 
30.06.2011 Makarony 

Dania 
gotowe 

Przetwory 
warzywne  
marynaty Dżemy Syropy Surowce Pozostałe 

Segmenty 
ogółem 

    Przychody     
Sprzedaż na rzecz 
klientów 
zewnętrznych 52 291 17 808 38 1 166 648 42 806 1 000 115 757 
Sprzedaż między 
segmentami - - - - - - - - 
Przychody ogółem 
segmentów 
sprawozdawczych 52 291 17 846 38 1 166 648 42 806 1 000 115 757 
Pozostałe przychody - - - - - - - 2 663 
Przychody Grupy 
ogółem - - - - - - - 118 420 
  

  
 

     Koszty segmentów 49 060 22 236 17 935 640 22 408 782 96 078 
Zyski lub straty 
segmentów 3 231 - 4 428 21 231 8 20 398 218 19 679 
Przychody finansowe - - - - - - - 125 
Koszty finansowe - - - - - - -  1 484 
Koszty zarządu - - - - - - -  3 176 
Koszty sprzedaży - - - - - - - 9 787 
Inne koszty - - - - - - - 7 267 
Eliminacja zysku 
straty między - - - - - - - - 

Inne zmiany w kapitale - 104 - - 104 

Zysk w 2010 roku - - 2 175 - 2 175 

Stan na 31 grudnia 2010 roku 27 750 33 839 2 175 - 1 075 62 689 
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segmentami 
Pozostały zysk lub 
strata - - - - - - - - 
Kwoty nieprzypisane - - - - - - - - 
Zysk/strata brutto 
z działalności 
kontynuowanej - - - - - - - 753 
 

2 nowe segmenty „przetwory warzywne i marynaty” oraz „syropy” zostały wyodrębnione w związku 

z nabyciem składników majątku w ramach zakupu ZCP Tenczynek - transakcja z dnia 25 lutego 2011 

roku. 

Strata zrealizowana przez spółki na sprzedaży produktów w ramach kontraktów zawartych z Agencją 

Rynku Rolnego w I półroczu 2011 roku wyniosła 6 831 tys. zł (dania gotowe i makarony). Zysk na 

sprzedaży jęczmienia zrealizowany w ramach rozliczenia tychże kontraktów wyniósł w tym okresie 

20 247 tys. zł. 

Grupa zastosowała MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Zgodnie z wymogami MSSF 8, należy 

identyfikować segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów, które 

są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące o przydzielaniu zasobów do danego segmentu 

i oceniające jego wyniki finansowe. Spółki z Grupy działają głownie na terenie Polski, której regiony 

z uwagi na bliskość lokalizacji, podobne warunki ekonomiczne i ryzyko ogólne należy uznać za obszar 

jednorodny. 

 
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów - struktura geograficzna 
 

  
Za okres od 

01.01 do 
30.06.2011 

Za okres od 
01.01 do 

30.06.2010 

Kraj 106 358 67 609 

Eksport, w tym: 9 399 6 471 

- kraje Unii Europejskiej 7 672 5 604 

- pozostałe kraje 1 727 867 

Razem 115 757 74 080 

 
Nota nr 2 
Pozostałe przychody 
 

 

Za okres od 
01.01 do 

30.06.2011 

Za okres od 
01.01 do 

30.06.2010 
przekształcone 

Dotacje państwowe 361 1 508 

Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 47 8 

Odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości należności 21 22 

Odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości zapasów 52 4 
Odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów 
trwałych 59 59 

Rozwiązanie innych rezerw 50 10 

Odszkodowania i reklamacje 82 26 

Zwrot opłat sądowych i komorniczych - 2 
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Zarachowany przychód z tytułu kontraktu z ARR - 884 
Odniesiona w przychody różnica pomiędzy wartością zakupionych aktywów 
(Tenczynek) a wartością transakcji 1 968 - 

Pozostałe 23 35 

Razem 2 663 2 558 

 

Do pozostałych przychodów klasyfikowane są przychody i zyski nie związane w sposób bezpośredni 

z działalnością operacyjną Grupy. Do tej kategorii zaliczane są otrzymane dotacje, zyski 

z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, otrzymane odszkodowania związane ze zwrotem 

kosztów sądowych, nadpłaconych zobowiązań podatkowych, za wyjątkiem podatku dochodowego od 

osób prawnych oraz otrzymane odszkodowania z tytułu strat w majątku spółek, który objęty był 

ubezpieczeniem.  

Do pozostałych przychodów zaliczane są także odwrócenia odpisów aktualizujących wartość aktywów 

oraz zarachowane przychody związane z rozliczaniem kontraktu z ARR.  

 

Nota nr 3 
Pozostałe koszty 
 

 

Za okres od 
01.01 do 

30.06.2011 

Za okres od 
01.01 do 

30.06.2010 
przekształcone 

Strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - 17 

Utworzenie rezerw 483 11 

Odpisy aktualizujące należności 37 - 

Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 17 - 

Darowizny 50 4 

Kary i grzywny 60 28 

Niedobory w środkach obrotowych - 12 

Poniesione szkody - 3 

Opłaty sadowe i komornicze 19 2 

Koszty refakturowane 378 119 

Likwidacja zapasów uszkodzonych i przeterminowanych 71 25 

Odpis aktualizujący zapasy wyrobów gotowych 97 232 

Oszacowana strata na sprzedaży produktów w ramach kontraktów z ARR 6 045 - 

Pozostałe 10 3 

Razem 7 267 456 

 

Do pozostałych kosztów zaliczane są koszty i straty niezwiązane w sposób bezpośredni 

z działalnością operacyjną Grupy. Kategoria ta obejmuje straty na sprzedaży składników rzeczowego 

majątku trwałego, przekazane darowizny tak w formie rzeczowej jak i pieniężnej na rzecz innych 

jednostek, w tym jednostek pożytku publicznego oraz skutki wynikające z gwarancji i poręczeń 

udzielonych na rzecz innych podmiotów.  
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Do pozostałych kosztów zaliczane są także koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz 

oszacowane straty na sprzedaży produktów w ramach kontraktów z ARR. 

 
Nota nr 4 
Inne pozycje dotyczące aktywów, zobowiązań, kapitałów własnych, przychodów, kosztów 
i zysku netto lub rachunku przepływów pieniężnych nietypowe ze względu na ich 
charakter, wielkość lub zakres 
 

a) Nabycie ZCP Tenczynek- okazyjne nabycie zgodnie z MSSF3 

W dniu 25 lutego 2011 roku Makarony Polskie S.A. zawarła ze spółką Gardenau umowę na zakup  

Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Tenczynek. 

W ramach przedmiotowej Umowy Spółka Makarony Polskie została właścicielem następujących 

składników majątku wchodzących w skład ZCP: 

- umowy handlowe i dystrybucyjne z dotychczasowymi odbiorcami spółki Gardenau Sp. z o.o., 

- wartości niematerialne i prawne spółki Gardenau Sp. z o.o., tj. znaki towarowe, wzory przemysłowe 

oraz receptury wyrobów, 

- wybranych środków trwałych, w tym linii do produkcji syropów owocowych, linii do produkcji 

sałatek, linii do produkcji dżemów, 

- wyselekcjonowanych zapasów.  

Spółka Makarony Polskie nie przejęła zobowiązań ciążących na Gardenau Sp. z o.o. 

Wartość transakcji wyniosła 3,1 mln zł. Kwota płatności za zakup ZCP w stosunku do Gardenau 

Sp. z o.o. została zrealizowana w kilku transzach w dniach 25.02-10.03.2011 roku.  

Gardenau Sp. z o.o. może otrzymać dodatkowo kwotę 1 mln zł. Realizacja zapłaty tej kwoty jest 

uzależniona od osiągnięcia przez Grupę sprzedaży produktów pod marką Tenczynek w okresie od 

zawarcia przedmiotowej umowy do końca 2011 roku w wysokości co najmniej 9.3 mln zł.  

Pomiędzy Spółką a sprzedającym występują powiązania kapitałowe. Pan Marek Jutkiewicz, będący 

znaczącym akcjonariuszem Makarony Polskie S.A. i pełniący do dnia 24 lutego 2011 roku funkcję 

członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A., jest jednocześnie większościowym udziałowcem 

spółki nadzorującej Gardenau Sp. z o.o. Pan Marek Jutkiewicz został ponownie powołany do składu 

Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. w dniu 29 marca 2011 roku. 

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki Makarony Polskie zakupione składniki majątku na 

moment nabycia zostały zakwalifikowane jako aktywa przeznaczone do zbycia. 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupione aktywa Kwota w tys. zł 

Środki trwałe 2 635  

Wyroby gotowe 97  

Wartości niematerialne i prawne 350  

Wartość transakcji 3 098  
Zobowiązanie warunkowe 
w stosunku do Spółki Gardenau 1 000  
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W dniu 29 czerwca 2011 roku Spółka Stoczek zakupiła od Makarony Polskie S.A. wspomniane wyżej 

składniki majątku (oprócz zapasów wyrobów gotowych), tj.: 

• środki trwałe – maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii technologicznych do produkcji syropów 

owocowych, sałatek i dżemów, 

• wartości niematerialne i prawne związane z marką Tenczynek, tj. znaki towarowe, wzory 

przemysłowe oraz receptury wyrobów. 

Jednocześnie Spółka Stoczek przejęła, w ramach wspomnianej umowy, opisane powyżej zobowiązanie 

warunkowe w kwocie 1 mln zł. 

A:Składniki aktywów wycenione do wartości 
godziwej zaewidencjonowane przez Spółkę 

Stoczek* Kwota w tys. zł 

Środki trwałe 2 608 
Wartość marki Tenczynek (w tym wartości niematerialne i 
prawne) 3 318 

Suma 5 926 

Zrealizowana zapłata ceny 2 958 
Zobowiązanie warunkowe 
(w stosunku do Spółki Makarony Polskie) 1 000 
B: Zrealizowana zapłata ceny+zobowiąznie 
warunkowe) 3 958 
Różnica (B-A) odniesiona 
w pozostałe przychody 1 968 
* Rozliczenie wstępne nabycia składników majątku 

 

Na moment nabycia Grupa dokonała wstępnej wyceny marki Tenczynek. Kwota wartości marki ujęta 

w aktywach Spółki Stoczek wyniosła 3 318 tys. zł (wartość marki uwzględnia pozycje wspomnianych 

powyżej znaków towarowych, receptur i wzorów przemysłowych). 

Wartość godziwa aktywów zakupionych przez Spółkę Stoczek (wraz z wartością marki Tenczynek) na 

moment nabycia wyniosła 5 926 tys. zł, cena sprzedaży wyniosła 3 958 tys. zł. Różnica pomiędzy 

wartością godziwą zakupionych aktywów a ceną nabycia wynikającą z umowy w kwocie 1 968 tys. zł 

została ujęta w pozycji „Pozostałe przychody” skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych 

dochodów. Dotychczasowa sprzedaż wyrobów pod marką Tenczynek oraz plany sprzedażowe na 2011 

rok zostały zaprezentowane w „Sprawozdaniu z działalności Grupy”. 

 

b) Rozliczenie księgowe kontraktów zawartych przez spółki z Agencją Rynku Rolnego 

W dniu 14 lutego 2011 roku Spółka Makarony Polskie oraz Stoczek Sp. z o.o. zawarły z Agencją Rynku 

Rolnego kontrakty na dostarczanie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach 

programu „Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011”.  

Makarony Polskie S.A. w 2011 roku dostarczy w ramach powyższej umowy makaron świderki 

o wartości 10 740 tys. zł do magazynów Federacji Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska. 

Spółka Stoczek do końca 2011 roku dostarczy do w/w magazynów 2 dania gotowe o łącznej wartości 

15 975 tys. zł. 

Zapłatę za dostawy makaronu i dań gotowych stanowi ziarno jęczmienia zlokalizowanego 

w magazynach interwencyjnych w Polsce; przewidywana średnia cena sprzedaży jęczmienia wyniesie 
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około 786 zł/t, cena zakupu jęczmienia to 404 zł/t. Spółki stały się właścicielami ziarna jęczmienia 

stanowiącego zapłatę za kontrakt w momencie wygrania przetargu, wg stałej ceny i stałego kursu 

EUR= 3,9847. 

Podstawową zasadą rozliczenia kontraktów zawartych z ARR jest proporcjonalne ujęcie w czasie 

wyników na sprzedaży produktów oraz towaru (ziarno jęczmienia). 

Biorąc pod uwagę przesunięcie terminów sprzedaży produktów w stosunku do terminu sprzedaży 

ziarna (do końca czerwca b.r. zrealizowano sprzedaż ponad 80% jęczmienia i niespełna 40% 

produktów) w ciężar „pozostałych kosztów” w sprawozdaniu z całkowitych dochodów tworzone są 

rezerwy na przewidywane straty na sprzedaży produktów proporcjonalnie do zrealizowanej w danym 

okresie sprzedaży jęczmienia. Szacunkowa wysokość rezerwy wynika z kalkulacji przewidywanego 

kosztu wytworzenia produktu. 

Zysk na tych kontraktach wynika z różnicy pomiędzy wspomnianą stratą na sprzedaży produktów oraz 

zyskiem na sprzedaży jęczmienia. 

 

Nota nr 5 
Dane dotyczące wyniku finansowego oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia 
podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję 
 

  Za okres od 01.01 
do 30.06.2011 

Za okres od 01.01 
do 30.06.2010 
przekształcone 

Zysk/strata netto na jedną akcję - 0.04 0.23 

Wartość księgowa na jedna akcję w zł. 6.75 6.78 
 
 

  
Za okres od 01.01 

do 30.06.2011 

Za okres od 01.01 
do 30.06.2010 
przekształcone 

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej 
przypadający(a) na akcjonariuszy jednostki 
dominującej - 325 2 091 
Zysk/strata na działalności zaniechanej 
przypadający(a) na akcjonariuszy jednostki 
dominującej - - 
Zysk/strata netto przypadający(a) na akcjonariuszy 
jednostki dominującej - 325 2 091 
Zysk/strata netto przypadający na zwykłych 
akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia 
rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję nie dotyczy nie dotyczy 

 

  
Za okres od 01.01 

do 30.06.2011 
Za okres od 01.01 

do 30.06.2010 
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych 
zastosowana do obliczenia podstawowego 
zysku/straty na jedną akcję 3 250 071 3 250 071 

Wpływ rozwodnienia nie dotyczy nie dotyczy 
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych 
zastosowana do obliczenia rozwodnionego 
zysku/straty na jedną akcję nie dotyczy nie dotyczy 

 
Zysk netto przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki dominującej przez średnią ważoną liczbę 

wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. 
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Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej (po potrąceniu odsetek od 

umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę 

wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji 

rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje 

zwykłe). W Spółce dominującej w 2011 i w 2010 roku, jak również do dnia sporządzenia niniejszego 

sprawozdania nie było czynników rozwadniających kapitał podstawowy. 

Wartość księgowa na jedną akcję to iloraz kapitałów własnych przez liczbę akcji na dany moment 

bilansowy. 

 
Nota nr 6 
Kapitał podstawowy 
 
Na dzień 30 czerwca 2011 roku 
 

 
Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejo

wania 

Liczba akcji 
w szt. 

wartość 
nominalna 

1 akcji 
w zł. 

wartość serii 
(emisji) wg 

wartości 
nominalnej 

w tys. zł 

Sposób pokrycia 
kapitału 

Data rejestracji 
Prawo do 

dywidendy (od 
daty) 

seria A na 
okaziciela 

akcje 
zwykłe 3 013 250 3 9 040 wkłady pieniężne 05.07.2004 01.01.2004 

seria B na 
okaziciela 

akcje 
zwykłe 1 169 750 3 3 509 Wkłady 

niepieniężne 29.10.2004 01.01.2004 

seria C na 
okaziciela 

akcje 
zwykłe 

3 000 000 3 9 000 wkłady pieniężne 18.04.2007. 01.01.2007 

seria D na 
okaziciela 

akcje 
zwykłe 

1 735 821 3 5 207 wkłady pieniężne 22.06.2007 01.01.2007 

Seria E 
na 

okaziciela 
akcje 

zwykłe 331 250 3 994 wkłady pieniężne 11.02.2008 01.01.2008 

Razem   9 250 071  27 750    

 
Nota nr 7 
Dywidendy zapłacone i zaproponowane do zapłaty 
 
W dniu 23 maja 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Stoczek Sp. z o.o. podjęło 

Uchwałę w sprawie podziału zysku tej Spółki za rok obrotowy 2010. Cześć zysku netto w kwocie 2 286 

tys. zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy jedynemu wspólnikowi Makarony Polskie S.A.  

Dla celów konsolidacji kwota ta jest wyłączona z przychodów finansowych Grupy. Płatność z tytułu 

dywidendy została zrealizowana w dniu 7 czerwca 2011 roku. 

 
Nota nr 8 
Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej 
 
Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Zarządu Makarony Polskie S.A. w I półroczu 

2011 roku wyniosła 447 tys. zł, w I półroczu 2010 roku była to kwota 338 tys. zł. 

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. w I półroczu 2011 roku wyniosło 

104 tys. zł, w analogicznym okresie 2010 roku była to kwota 108 tys. zł. 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. nie pobierali wynagrodzeń w spółce 

zależnej. 
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Nota nr 9 
Rozliczenia pomiędzy jednostkami powiązanymi 

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku spółka Makarony Polskie. nie zawierała ze 

spółką zależną Stoczek Sp. z o.o. jednorazowych transakcji, które przekraczałyby równowartość 10% 

ogólnej wartości sprzedaży. 

W okresie objętym sprawozdaniem nie występowały istotne transakcje pomiędzy podmiotami 

powiązanymi. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi miały charakter typowych rozrachunków 

handlowych. Makarony Polskie S.A. świadczyła spółce Stoczek Sp. z o.o. usługi dystrybucyjne oraz 

marketingowe, co jest efektem realizacji strategii obniżania kosztów strukturalnych przez 

centralizowanie pewnych funkcji Grupy. Łączna wartość transakcji nie przekroczyła 10% ogólnej 

wartości sprzedaży w poszczególnych spółkach.  

Wszystkie umowy zawierane pomiędzy spółkami Grupy zawierane były na warunkach nie 

odbiegających od warunków rynkowych. 

Rozliczenia pomiędzy jednostkami powiązanymi (wszystkie transakcje zostały wyłączone 

z konsolidacji). 

 

Podmiot powiązany 

Sprzedaż na rzecz 
podmiotów powiązanych 
Za okres 

od 01.01 do 
30.06.2011 

Za okres 
od 01.01 do 
30.06.2010 

Jednostka dominująca- Makarony Polskie S.A. 1 203 239 

 

Podmiot powiązany  

Należności od podmiotów 
powiązanych 

Zobowiązania wobec 
podmiotów powiązanych 

Na dzień 
30.06.2011 

Na dzień 
31.12.2010 

Na dzień 
30.06.2011 

Na dzień 
31.12.2010 

Jednostka dominująca- Makarony Polskie S.A.:  3 595 287 2 853 1 357 

- od/do Stoczek Sp. z o.o.  3 595 287 2 853 1 357 

 

Podmiot powiązany 

Sprzedaż na rzecz 
podmiotów powiązanych 
Za okres 

od 01.01 do 
30.06.2011 

Za okres 
od 01.01 do 
30.06.2010 

Jednostka zależna-  Stoczek Sp. z o.o.. 5 184 1 962 

 

Podmiot powiązany  

Należności od podmiotów 
powiązanych 

Zobowiązania wobec 
podmiotów powiązanych 

 Na dzień 
30.06.2011  

Na dzień 
31.12.2010 

Na dzień 
30.06.2011 

Na dzień 
31.12.2010 

Jednostka zależna Stoczek Sp. z o.o.  2 853 1 357 3 595 287 

- od/do Makarony Polskie S.A.  2 853 1 357 3 595 287 
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Nota nr 10 
Informacje o zmianach wielkości szacunkowych dotyczące skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 
 

a) Zmiany z tytułu rezerw 
 

  Stan na 
początek okresu Utworzenie 

Wykorzystanie 
i rozwiązanie 

Stan na 
koniec 
okresu 

Na świadczenia emerytalne i podobne, 
w tym: 388 38 50 376 

a) długoterminowa 256 23 – 279 

b) krótkoterminowa 132 14 50 97 

Pozostałe rezerwy, w tym: 97 6 961 76 6 983 
a) rezerwa na oszacowane straty na 
kontrakcie z ARR – 6 045 - 6 045 

b) pozostałe 97 916 76 937 

Razem 485 6 999 126 7 358 

 
b) Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego 

 

 Stan na początek 
okresu Utworzenie 

Wykorzystanie 
i rozwiązanie 

Stan na 
koniec 
okresu 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 1 186 86 321 950 
Rezerwa tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 1 230 256 – 1 486 

 
c) Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

 

  Stan na początek 
okresu Utworzenie 

Wykorzystanie 
i rozwiązanie 

Stan na 
koniec 
okresu 

Odpisy aktualizujące należności 730 60 21 769 

Odpisy aktualizujące zapasy 191 97 52 236 

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 2 519 17 60 2 476 

 
Nota nr 11 
Istotne wydarzenie po dacie bilansowej 

W okresie od 30 czerwca 2011 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły 

w działalności Grupy Makarony Polskie istotne lub nietypowe zdarzenia, które nie zostały 

odzwierciedlone w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 
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Nota nr 12 
Pozycje pozabilansowe  
 

Pozycje pozabilansowe  30 czerwca 2011 roku 31 grudnia 2010 roku 

1. Aktywa warunkowe  62 509 32 147 

1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu: 39 053 16 756 

- otrzymanych gwarancji i poręczeń  35 853 13 596 

- zabezpieczenia na majątku 3 200 3 200 

1.2. Od pozostałych jednostek z tytułu:  23 456 15 151 

- otrzymanych gwarancji i poręczeń  15 996 15 346 

 - weksli  7 460 5 

2. Zobowiązania warunkowe  184 517 159 338 

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych 50 404 28 147 

- z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń  35 854 13 597 

- zabezpieczeń na majątku 14 550 14 550 

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek 134 113 131 191 

- zobowiązań wekslowych 67 918 55 159 

- zabezpieczeń na majątku  66 195 76 032 

 Pozycje pozabilansowe razem  - 122 008 - 127 191 
 

Wartości otrzymanych gwarancji, zabezpieczeń, zobowiązań wekslowych, hipotek i innych zobowiązań 

pozabilansowych w powyższej tabeli zostały zaprezentowane w maksymalnych wartościach, bez 

wyłączeń pomiędzy spółkami powiązanymi. 

W związku z zawartymi umowami kredytowymi przez spółki z Grupy Makarony Polskie oraz w związku 

otrzymanymi gwarancjami, opisanymi w „Sprawozdaniu z działalności Grupy”, wartość zabezpieczeń 

zobowiązań bilansowych na majątku na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła 80 745 tys. zł. 

 

Nota nr 13 

Istotne postępowania toczące się przed sądem organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

W okresie I półrocza 2011 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie toczyły się 

przeciw Spółkom z Grupy Makarony Polskie istotne postępowania. 

 

 

 

 

Krzysztof Rubak       Paweł Nowakowski 

 Wiceprezes Zarządu      Prezes Zarządu 

 

Rzeszów, dnia 30 sierpnia 2011 roku 
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Skrócone sprawozdanie finansowe Spółki Makarony Polskie zawiera: 

1. Informacje ogólne 

2. Jednostkowe wybrane dane finansowe  

3. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 

4. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 

5. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

6. Sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym 

7. Dodatkowe noty objaśniające 

 
Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z §91 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku: 

� pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu 

ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy (30 czerwca 2011r. 

1 EUR= 3,9866 zł; na  31 grudnia 2010r. 1 EUR= 3,9603 zł.), 

� pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych zostały 

przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych 

przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I półrocza 2011r. 1 EUR= 

3,9673 zł oraz I półrocza 2010r. 1 EUR= 4,0042 zł. 

 
1. Informacje ogólne 

1.1 Podstawa sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

a) Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania 

Skrócone sprawozdanie finansowe Makarony Polskie S.A. sporządzono w oparciu o Międzynarodowe 

Standardy Rachunkowości w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE) oraz związanymi 

z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej 

zwanych „MSSF”) mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie 

zatwierdzonym przez Unię Europejską, (MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”), 

opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie 

obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym 

i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2010 

roku.  

 

Zasady prezentacji niniejszego sprawozdania regulują również przepisy Rozporządzenia 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). 
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b) Podstawa wyceny 

Prezentowane jednostkowe 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 Abak Sp. z o.o. oraz gruntów inwestycyjnych. 

 

 c) Waluta funkcjonalna i prezentacyjna 

Walutą pomiaru Spółki uwzględnioną w niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz 

walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski. 

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych. 

 

d) Zastosowane zasady rachunkowości i podstawa sporządzenia sprawozdania 

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego Makarony Polskie S.A. są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego 

sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku 

(opublikowanego w dniu 21 marca 2011 roku), jak również zmiany wynikającej z nieprawidłowego 

rozliczenia dotacji na środki trwałe oraz zmiany prezentacji bonusów, rabatów i upustów , co zostało 

opisane poniżej, w punkcie (f). 

Dla danych prezentowanych w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zaprezentowano 

porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku. Dla danych prezentowanych 

w jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jednostkowym sprawozdaniu z przepływów 

pieniężnych oraz jednostkowym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym zaprezentowano 

porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. 

Czas trwania działalności Spółki Makarony Polskie nie jest ograniczony. Rokiem obrotowym Spółki jest 

rok kalendarzowy. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności 

wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Spółka nie prowadziła 

działalności, która została zaniechana w okresie pierwszego półrocza 2011 roku.  

 

e) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej 

działalności Spółki 

Działalność Makarony Polskie S.A. nie wykazuje istotnych sezonowych lub cyklicznych trendów. 

 

f) Zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego 

Spółka Makarony Polskie rozlicza przychody związane z otrzymaną dotacją na środki trwałe poprzez 

rozliczenia międzyokresowe przychodów. W latach 2009-2010 przychody z tytułu otrzymanej dotacji 

na zakup niektórych środków trwałych rozliczane były według innej stawki aniżeli amortyzacja tychże 

środków trwałych co spowodowało brak współmierności rozpoznanych kosztów oraz przychodów. 
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W związku z identyfikacją powyższego błędu skorygowano dane porównawcze dotyczące roku 2009 

oraz 2010. 

W tabelach poniżej zaprezentowane zostały wartości skorygowane w jednostkowych sprawozdaniach 

z sytuacji finansowej w porównywalnych okresach, tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku, 30 czerwca 

2010 roku oraz 31 grudnia 2009 roku: 

PASYWA  
31 grudnia 2010 roku 

przekształcone 
31 grudnia 2010 roku 

przed korektami 

Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych)  - 831 - 

Zysk netto   - 716 279 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  10 373 7 551 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  725 1 720 

 

PASYWA  
30 czerwca 2010 roku 

przekształcone 
30 czerwca 2010 roku 

przed korektami 

Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych)  - 831 - 

Zysk netto   1 854 2 352 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  10 677 8 353 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  809 1 804 

 

PASYWA  
31 grudnia 2009 roku 

przekształcone 
31 grudnia 2009 roku 

przed korektami 

Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych)  - -    

Zysk netto   1 401 2 232    

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  11 040 9 214 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  725 1 720 
 

Wpływ w/w korekty na zysk netto Spółki w 2010 roku wyniósł - 995 tys. z, a w roku 2009 - 831 tys. 

zł. 

W tabeli poniżej zaprezentowane zostały wartości skorygowane w jednostkowym sprawozdaniu 

z całkowitych dochodów w I półroczu 2010 roku: 

  

01.01.2010-
30.06.2010 

przekształcone 

01.01.2010-
30.06.2010 przed 

korektami 

Pozostałe przychody   2 388 2 886 

Wynik netto  1 854 2 352 

Wynik netto na jedną akcję  0,20 0,25 

 

Spółka Makarony Polskie dokonała również zmiany prezentacji bonusów i rabatów dotyczących 

sprzedaży produktów w handlu nowoczesnym oraz tradycyjnym. Wpływ powyższej zmiany 

spowodował w I półroczu 2011 b.r. zmniejszenie pozycji „koszty sprzedaży” i „przychody ze sprzedaży 

produktów” o kwotę 1 517 tys. zł. Zdaniem Zarządu obecna prezentacja lepiej odzwierciedla charakter 

zawieranych transakcji.  
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g) Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w 2011 roku 

Spółka nie zastosowała w bieżącym roku nowych i zmienionych MSSF, które miały wpływ na wartości 

wykazane w I półroczu 2011 roku oraz  w latach ubiegłych oraz, które spowodowały znaczące zmiany 

w polityce rachunkowości i prezentacji sprawozdań finansowych. 

 

h) Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, nie zatwierdzone przez UE  

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji 

przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem 

poniższych interpretacji, które według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku nie zostały jeszcze 

przyjęte do stosowania: 

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki” (obowiązujący 

w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

MSSF 13 „Wycena wartości godziwej” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” (obowiązujący  

w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz 

wspólne przedsięwzięcia” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 

1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – Ciężka Hiperinflacja i usunięcie 

sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie), 

Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – transfery aktywów 

finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 

roku lub po tej dacie), 

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - prezentacja składników innych 

całkowitych dochodów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 

2012 roku lub po tej dacie), 

Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” - Podatek odroczony: realizacja aktywów 

(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po 

tej dacie), 
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Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – poprawki do rachunkowości świadczeń po 

okresie zatrudnienia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 

stycznia 2013 roku lub po tej dacie). 

 

Według szacunków Spółki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby 

istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane na dzień bilansowy. 

Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń 

portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania 

w UE. Według szacunków Spółki, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub 

zobowiązań finansowych według IAS 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie miałoby 

istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte przez UE do stosowania na 

dzień bilansowy. 

i) Standardy opublikowane, ale które jeszcze nie weszły w życie 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły standardy, zmiany 

standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które 

nie weszły jeszcze w życie.  

 

j) Niepewność szacunków  

Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła 

niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty 

wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym: 

- stawki amortyzacyjne, 

- utrata wartości aktywów (w tym należności), 

- składniki aktywów z tytułu podatku odroczonego (spółki rozpoznają składniki aktywów z tytułu 

podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy 

pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości 

mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione),  

- wycena wartości firmy, 

- wycena rezerwy na straty w ramach rozliczenia kontraktów z ARR. 
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2. Wybrane dane finansowe- Makarony Polskie S.A.  

  Wybrane dane finansowe 
30 czerwca 
2011 roku 

30 czerwca 
2010 roku 

30 czerwca 
2011 roku 

(w tys. 
EUR) 

30 czerwca 2010 
roku (w tys. 

EUR) 

1 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, 
towarów i materiałów 79 431 63 445 20 021 15 845 

2 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej - 1 879 2 664 - 474 665 

3 Zysk (strata) brutto - 469 1 973 - 118 493 

4 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej - 621 1 854 - 157 408 

5 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 3 742 4 472 943 1 117 

6 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 838 -821 211 - 205 

7 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej - 4 525 -1 520 - 1 141 -  380 

8 Przepływy pieniężne netto, razem 55 2 131 14 532 

9 Aktywa razem*** 124 087 117 705 31 126 29 721 

10 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania*** 64 736 57 733 16 238 14 578 

11 Zobowiązania długoterminowe*** 18 912 23 263 4 744 5 874 

12 Zobowiązania krótkoterminowe*** 45 824 34 470 11 495 8 704 

13 Kapitał własny*** 59 351 59 972 14 888 15 143 

14 Kapitał podstawowy*** 27 750 27 750 6 961 7 007 

15 Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071 

16 
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 
w danym okresie sprawozdawczym 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071 

17 Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * - 0.07 0.20 - 0.02 0.05 

18 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 6.42 6.48 1.61 1.64 
 
* Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą = wynik neto/średnia ważona liczba akcji w okresie 
** Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na dany moment bilansowy 
*** Porównywalne dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku 

 
 

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów- Makarony Polskie S.A. 
 

ZA OKRES  
01.01.2011-
30.06.2011 

01.01.2010-
30.06.2010 

przekształcone 

Przychody netto ze sprzedaży 79 431 63 445 

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 51 472 44 545 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27 959 18 900 

Koszt własny 66 313 51 954 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 47 142 32 871 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  19 171 19 083 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży   13 118 11 491 

Koszty sprzedaży 9 305 8 176 

Koszty ogólnego zarządu 2 623 2 887 

Pozostałe przychody 871 2 388 

Pozostałe koszty 3 940 152 

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej  - 1 879 2 664 

Przychody finansowe 2 408 121 
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Koszty finansowe 998 812 

Zysk (strata) brutto - 469 1 973 

Podatek dochodowy- część bieżąca  17 77 

Podatek dochodowy- część odroczona  135 42 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej - 621    1 854 

Inne całkowite dochody/straty netto - - 

Całkowite dochody netto ogółem - 621 1 854 

 
 

4. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Makarony Polskie S.A. 
 

AKTYWA 
30 czerwca 
2011 roku 

31 grudnia 2010 
roku 

przekształcone 

30 czerwca 2010 
roku 

przekształcone 

31 grudnia 2009 
roku 

przekształcone 

YWA TRWAŁE 81 791 82 172 79 198 79 064 

Rzeczowe aktywa trwałe 55 392 55 806 52 766 52 738 

Wartość firmy - -  -  - 

Inne wartości niematerialne  4 954 4 958 4 949 4 943 

Długoterminowe aktywa finansowe 20 972 20 972 20 972 20 951 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  329 244 280 95 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 144 192 231 337 

AKTYWA OBROTOWE 42 296 35 533 37 733 26 384 

Zapasy 10 272 8 947 8 080 5 219 

Należności  krótkoterminowe 29 994 25 626 25 067 19 354 

Należności z tytułu podatku dochodowego  889 196 23 15 

Udzielone pożyczki 165 101 - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  305 247 2 908 726 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 671 416 1 655 1 070 
AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO 
ZBYCIA - - - 1 162 

SUMA AKTYWÓW 124 087 117 705 116 931 106 610 

     

PASYWA 
30 czerwca 
2011 roku 

31 grudnia 2010 
roku 

przekształcone 

30 czerwca 2010 
roku 

przekształcone 

31 grudnia 2009 
roku 

przekształcone 

KAPITAŁ WŁASNY 59 351 59 972 62 543 60 688 

Kapitał podstawowy 27 750 27 750 27 750 27 750 

Pozostałe kapitały 34 048 33 769 33 770 31 537 
Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat 
ubiegłych) - 1 826 - 831 - 831 - 

Zysk netto  - 621 - 716 1 854 1 401 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 18 912 23 263 25 239 25 689 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 1 355 1 134 921 694 
Długoterminowe kredyty bankowe i 
pożyczki 6 108 10 242 12 214 13 462 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne (długoterminowe) 222 207 174 153 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 9 966 10 373 10 677 11 040 

Długoterminowe zobowiązania z tytułu 
umów leasingu finansowego  1 261 1 307 1 253 340 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 45 824 34 470 29 149 20 233 
Krótkoterminowe kredyty bankowe i 
pożyczki 8 715 8 122 860 860 

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 975 2 495 1 335 3 772 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 29 577 23 047 25 155 14 794 
Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych - - 77 - 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 713 725 809 725 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne (krótkoterminowe) 70 56 381 57 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 3 774 25 532 25 

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 64 736 57 733 54 388 45 922 

SUMA PASYWÓW 124 087 117 705 116 931 106 610 

 
 

5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych- Makarony Polskie S.A. 
 

ZA OKRES 
01.01.2011 - 

30.06.2011 

01.01.2010 - 
30.06.2010 

przekształcone 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

Zysk przed opodatkowaniem - 469 1 973 

Korekty o pozycje: 4 211 2 499 

Amortyzacja  2 264 1 915 

Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych - 18 - 439 

Koszty i przychody z tytułu odsetek 478 469 

Przychody z tytułu dywidend - 2 286 - 

Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej - 44 - 8 

Zmiana stanu rezerw 3 778 852 

Zmiana stanu zapasów - 1 324 - 1 698 

Zmiana stanu należności  - 4 368 - 5 713 

Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych 6 427 7 136 

Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy od osób prawnych - 694 - 15 

Inne korekty - 2 - 
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 
operacyjnej 3 742 4 472 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych  3 006 8 
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych - 4 394 - 808 

Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych - - 21 

Udzielone pożyczki - 60 - 

Inne- wpływ dywidendy ze spółki zależnej 2 286 - 
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 
inwestycyjnej 838 - 821 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

Wpływy z kredytów i pożyczek 340 - 

Spłata kredytów i pożyczek - 3 881  - 1 249 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - 501 - 287 

Zapłacone odsetki - 583 - 475 

Inne wpływy finansowe 100 491 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej - 4 525 - 1 520 
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Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych 
i ekwiwalentów środków pieniężnych 55 2 131 
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz 
kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu 247 726 
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny 
środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz 
kredytów w rachunku bieżącym 3 51 
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz 
kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu 305 2 908 

 
6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Makarony Polskie S. A. 

 
Za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku 
 

  
Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Strata roku 
bieżącego 

Zysk/strata 
z lat 

ubiegłych Razem 

Stan na 1 stycznia 2011 roku 27 750 33 769 - - 1 547 59 972 

Podział zysku/pokrycie straty - 279 - - 279 - 

Zysk netto za I półrocze 2011 rok - - - 621 - - 621 

Stan na 30 czerwca 2011 roku 27 750 34 048 - 621 - 1 826 59 351 

 
 
Za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku- przekształcone 
 

  
Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Zysk roku 
bieżącego 

Zysk/strata 
z lat 

ubiegłych Razem 

Stan na 1 stycznia 2010 roku 27 750 31 537 - 2 232 61 519 

Korekta błędów - - - - 831 - 831 
Stan na 1 stycznia 2010 roku- 
po korekcie 27 750 31 537 - 1 401 60 688 

Podział zysku/pokrycie straty - 2 232 - - 2 232 -  

Zysk netto za I półrocze 2010 rok - - 1 854 - 1 854 

Stan na 30 czerwca 2010 roku 27 750 33 770 1 854 - 831 62 543 
 
 
Za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku- przekształcone 

 

  
Kapitał 

podstawowy 
Pozostałe 
kapitały 

Strata roku 
bieżącego 

Zysk/strata 
z lat 

ubiegłych Razem 

Stan na 1 stycznia 2010 roku 27 750 31 537 - 2 232 61 519 

Korekta błędów - - - - 831 - 831 
Stan na 1 stycznia 2010 roku- 
po korekcie 27 750 31 537 - 1 401 60 688 

Podział zysku/pokrycie straty - 2 232 - - 2 232 - 

Zysk w 2010 roku - - - 716 - - 716 

Stan na 31 grudnia 2010 roku 27 750 33 769 - 716 - 831 59 972 
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7. Dodatkowe noty objaśniające 

 
Nota nr 1 
Pozostałe przychody 
 

 

Za okres od 
01.01 do 

30.06.2011 

Za okres od 
01.01 do 

30.06.2010 
przekształcone 

Dotacje państwowe 361 1 507 

Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 44 8 

Odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości należności 4 13 

Odszkodowania i reklamacje 69 25 

Zarachowany przychód z tytułu kontraktu z ARR - 723 

Refaktury kosztów 384 109 

Pozostałe 9 3 

Razem 871 2 388 

 

Do pozostałych przychodów klasyfikowane są przychody i zyski nie związane w sposób bezpośrednio 

z działalnością operacyjną Spółki. Do tej kategorii zaliczane są otrzymane dotacje, zyski 

z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, otrzymane odszkodowania związane ze zwrotem 

kosztów sądowych, nadpłaconych zobowiązań podatkowych, za wyjątkiem podatku dochodowego od 

osób prawnych oraz otrzymane odszkodowania z tytułu strat w majątku Spółki, który objęty był 

ubezpieczeniem.  

Do pozostałych przychodów zaliczane są także odwrócenia odpisów aktualizujących wartość aktywów 

a także zarachowane przychody związane z rozliczaniem kontraktu z ARR.  

Nota nr 2 
Pozostałe koszty 
 

 

Za okres od 
01.01 do 

30.06.2011 

Za okres od 
01.01 do 

30.06.2010 
przekształcone 

Odpisy aktualizujące należności 28 - 

Darowizny 37 4 

Kary i grzywny 58 28 

Niedobory w środkach obrotowych 17 3 

Poniesione szkody - 3 

Opłaty sadowe i komornicze 9 - 

Koszty refakturowane 386 114 

Oszacowana strata na sprzedaży produktów w ramach kontraktu z ARR 3 405 - 

Razem 3 940 152 

 

Do pozostałych kosztów zaliczane są koszty i straty niezwiązane w sposób bezpośredni 

z działalnością operacyjną Spółki. Kategoria ta obejmuje straty na sprzedaży składników rzeczowego 

majątku trwałego, przekazane darowizny tak w formie rzeczowej jak i pieniężnej na rzecz innych 
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jednostek, w tym jednostek pożytku publicznego oraz skutki wynikające z gwarancji i poręczeń 

udzielonych na rzecz innych podmiotów.  

Do pozostałych kosztów zaliczane są także koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz 

oszacowane straty na sprzedaży produktów w ramach kontraktu z ARR. 

 
Nota nr 3 
Informacje o zmianach wielkości szacunkowych dotyczące jednostkowego sprawozdania 
finansowego 
 

a) Zmiany z tytułu rezerw 
 

  Stan na 
początek okresu Utworzenie 

Wykorzystanie  
i rozwiązanie 

Stan na 
koniec 
okresu 

Na świadczenia emerytalne i podobne, 
w tym: 263 29 – 292 

a) długoterminowa 207 15 – 222 

b) krótkoterminowa 56 14  70 

Pozostałe rezerwy, w tym: 25 3 774 25 3 774 
a) rezerwa na oszacowane straty na 
kontrakcie z ARR – 3 405 - 3 405 

b) pozostałe 25 369 25 369 

Razem 288 3 803 25 4 066 
 

b) Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego 
 

 Stan na początek 
okresu Utworzenie 

Wykorzystanie  
i rozwiązanie 

Stan na 
koniec 
okresu 

Aktywa z z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 244 85 - 329 
Rezerwa tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 1 134 221 - 1 355 

 
c) Odpisy aktualizujące należności 

 

  Stan na początek 
okresu Utworzenie 

Wykorzystanie  
i rozwiązanie 

Stan na 
koniec 
okresu 

Odpisy aktualizujące należności 401 50 4 447 
 
Nota nr 4 
Zapłacone dywidendy (łącznie lub przypadające na jedną akcję) oddzielnie dla akcji 
zwykłych oraz pozostałych 
 

Nie dotyczy 

Nota nr 5 

Istotne postępowania toczące się przed sądem organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

W okresie I półrocza 2011 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie toczyły się 

przeciw Makarony Polskie S.A. istotne postępowania. 
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Nota nr 6 
Informacje o zawarciu przez Spółkę jednej lub wielu znaczących transakcji z podmiotami 
powiązanymi 
 

W dniu 29 czerwca 2011 roku Spółka Stoczek zakupiła od Makarony Polskie S.A. składniki majątku 

zakupione uprzednio w ramach nabycia ZCP Tenczynek (oprócz zapasów wyrobów gotowych), tj.: 

• środki trwałe – maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii technologicznych do produkcji syropów 

owocowych, sałatek i dżemów, 

• wartości niematerialne i prawne związane z marką Tenczynek, tj. znaki towarowe, wzory 

przemysłowe oraz receptury wyrobów. 

Wartość transakcji wyniosła 2 958 tys. zł. 

Jednocześnie Spółka Stoczek przejęła, w ramach wspomnianej umowy, zobowiązanie warunkowe 

w kwocie 1 mln zł. Realizacja zapłaty tej kwoty jest uzależniona od osiągnięcia przez Grupę Makarony 

Polskie sprzedaży produktów pod marką Tenczynek do końca 2011 roku w wysokości co najmniej 9,3 

mln zł. 

 
Nota nr 7 
Istotne wydarzenie po dacie bilansowej 

W okresie od 30 czerwca 2011 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły 

w działalności Makarony Polskie S.A. istotne lub nietypowe zdarzenia, które nie zostały 

odzwierciedlone w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 
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Nota nr 8 
Pozycje pozabilansowe 

Pozycje pozabilansowe 30.06.2011 31.12.2010 

1. Aktywa warunkowe  23 456 15 351 

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)  - - 

- otrzymanych gwarancji i poręczeń  - - 
- hipotek ustanowionych na nieruchomościach 
jednostek powiązanych  - - 

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu )  23 456 15 351 

- otrzymanych gwarancji i poręczeń  15 996 15 346 

- weksle  7 460 5 

2. Zobowiązania warunkowe  140 077 129 484 

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu )  39 053 16 796 

- udzielonych gwarancji i poręczeń  35 853 13 596 

- zabezpieczenie na majątku 3 200 3 200 

 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu )  101 024 112 688 

- zobowiązania wekslowe  34 829 45 656 

- zabezpieczenie na majątku  66 195 67 032 

Pozycje pozabilansowe razem  - 116 621 - 114 133 
 
W związku z zawartymi umowami kredytowymi oraz w związku otrzymanymi gwarancjami, opisanymi 

w „Sprawozdaniu z działalności Grupy”, wartość zabezpieczeń zobowiązań bilansowych na majątku 

Makarony Polskie S.A. na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła 69 395 tys. zł. 
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