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1. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY MAKARONY POLSKIE  

 

1.1. ORGANIZACJA GRUPY MAKARONY POLSKIE  

 
1.1.1. Struktura organizacyjna Grupy Makarony Polskie  

 

Grupa Makarony Polskie („Grupa”) składa się z dwóch spółek:  

 Makarony Polskie SA („Spółka”, „Spółka dominująca”)  

 Stoczek Natura Sp. z o.o. („spółka zależna”) 

 

 

Jednostką dominującą Grupy Makarony Polskie jest spółka Makarony Polskie SA z siedzibą 

w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 lipca 2004 roku pod 

nr 0000212001. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Obok centrali i Zakładu Produkcyjnego, które 

zlokalizowane są w Rzeszowie, Spółka posiada Zakład Produkcyjny w Częstochowie i Zakład 

Produkcyjny w Płocku (obecnie nie prowadzi działalności produkcyjnej). 

 

Spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód 

w Lublinie z  siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr 0000050439. Do listopada 2012 roku firma działała pod nazwą Stoczek Sp. z o.o. – decyzję 

o zmianie nazwy na Stoczek Natura Sp. z o.o. podjęło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

w dniu 25 października 2012 roku, sądowa rejestracja zmian nastąpiła w dniu 27 listopada 2012 roku. 

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. Kapitał zakładowy Stoczek Natura Sp. z o.o. w dniu 31 grudnia 

2013 roku, jak również na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, wynosił 15 207 800 zł i był 

podzielony na 152 078 udziałów. Sto procent udziałów w kapitale zakładowym Stoczek Natura 

Sp. z o.o. jest własnością Makarony Polskie SA (udziały w spółce Stoczek Natura Sp. z o.o. zostały 

zakupione w dniu 1 czerwca 2007 roku). 

 



Półroczne sprawozdanie Zarządu  
z działalności Grupy Makarony Polskie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku 

 

 

5 

 

Aktualna organizacja Grupy przedstawia się następująco: 

 

 

 

1.1.2. Zmiany w organizacji lub powiązaniach kapitałowych Grupy Makarony 

Polskie 

 

W pierwszym półroczu 2014 roku oraz w okresie do dnia publikacji niniejszego sprawozdania w Grupie 

Makarony Polskie nie zaszły zmiany, które istotnie wpływałyby na strukturę lub organizację Grupy.  

Spółka Makarony Polskie SA funkcjonowała w oparciu o następujące podstawowe jednostki 

organizacyjne: zakłady produkcyjne w Rzeszowie i Częstochowie, biuro sprzedaży wraz z obsługą 

klienta, biuro finansowe i biuro administracyjne.  

Spółka Makarony Polskie SA, zgodnie z zawartą umową współpracy, o której mowa w pkt. 3.3 

niniejszego sprawozdania, prowadziła sprzedaż produktów zarówno Makarony Polskie SA jak i Stoczek 

Natura Sp. z o.o.  
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1.2. INFORMACJE O AKCJACH SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA 

 

Kapitał zakładowy spółki Makarony Polskie SA wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku: 

 wysokość kapitału zakładowego   27 750 213 zł, 

 łączna liczba akcji     9 250 071 akcji, 

 ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu 9 250 071 głosów. 

 

Struktura kapitału zakładowego Makarony Polskie SA: 

 3 013 250 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

 1 169 750 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 1 735 821 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

 331 250 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 

 

 
Od kwietnia 2007 roku akcje spółki Makarony Polskie SA notowane są na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. 
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NOTOWANIA AKCJI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA NA RYNKU REGULOWANYM 

 
Dane za okres 2013-01-02 – 2014-08-21 

 

  2013-01-02 2013-04-02 2013-10-02 2014-01-02 2014-04-02 2014-08-21 
Zmiana od 

2013-01-02 

Makarony Polskie 
(zł) 

2,06 3,50 3,86 3,80 4,05 4,89 137% 

WIG 20 (pkt.) 2 626,21 2 375,67 2 412,37 2 430,72 2 473,45 2 449,87 -7% 

WIG-Spoż. (pkt.) 3 718,83 3 523,68 3 513,56 3 330,37 2 865,26 2 453,94 -34% 

 
Kurs akcji spółki Makarony Polskie SA wzrósł o 137% w analizowanym okresie od 2 stycznia 2013 roku 

do 21 sierpnia 2014 roku.  

Dla porównania w analogicznym okresie subindeks giełdowy WIG-Spożywczy odnotował spadek 

o 34%, a indeks największych spółek giełdowych WIG20 stracił na wartości 7%.  

Czynnikami wpływającymi na wartość akcji Spółki jest stała poprawa w zakresie rentowności oraz 

płynności finansowej Grupy Makarony Polskie będąca wynikiem konsekwentnych działań 

restrukturyzacyjnych wdrożonych przez Zarząd spółki Makarony Polskie SA w 2012 roku 

i kontynuowanych do chwili obecnej. 
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1.2.1. Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

spółki Makarony Polskie SA 

 

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 SA 2 000 000 21.62% 2 000 000 21.62% 

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

PKO OFE 924 470  9.99%  924 470  9.99% 

Marek Jutkiewicz,    w tym: 1 238 955 13.39% 1 238 955 13.39% 

- pośrednio poprzez  
T.G. BEWA Sp. z o.o.* 

900 000 9.73% 900 000 9.73% 

- bezpośrednio 338 955 3.66% 338 955 3.66% 

Pozostali akcjonariusze 3 903 606 42.21% 3 903 606 42.21% 

RAZEM 9 250 071 100.00% 9 250 071 100.00% 

 

* Spółka T.G. BEWA Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Pana Marka Jutkiewicza, który zgodnie z posiadanymi przez Spółkę 

informacjami posiada 338.955 akcji spółki Makarony Polskie SA stanowiących 3,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 338.955 

głosów z tych akcji stanowiących 3,66% ogólnej liczby głosów Spółki; 

 

 

W dniu 16 stycznia 2014 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia Pana Marka Jutkiewicza oraz spółki 

T.G. BEWA Sp. z o.o. dot. zmian stanu posiadania akcji spółki Makarony Polskie SA: 

 T. G. „Bewa” Sp. z o.o. poinformowała, iż w wyniku nabycia w dniu 2 stycznia 2014 roku akcji 

spółki Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie przekroczyła próg 5% ogólnej liczy głosów w 

Spółce. 

Jednocześnie T. G. „Bewa” Sp. z o.o. poinformowała, że: 

1) do dnia 2 stycznia 2014 roku nie posiadała żadnych akcji Makarony Polskie S.A. 

2) aktualnie posiada 900.000 akcji Makarony Polskie S.A. stanowiących 9.72% kapitału 

zakładowego Spółki oraz 900.000 głosów z tych akcji stanowiących 9.72% ogólnej liczby 

głosów Spółki; 

3) podmioty zależne od T. G. „Bewa” Sp. z o.o. nie posiadają akcji Spółki; 

4) T.G. „BEWA” sp. z o.o. nie zawarła i nie jest stroną umowy z osobą trzecią, której 

przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. 

 Pan Marek Jutkiewicz poinformował, że w wyniku sprzedaży w dniu 2 stycznia 2014 roku części 

posiadanych przez siebie akcji spółki Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie zmniejszeniu 
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uległ dotychczasowy udział w ogólnej licznie głosów z akcji posiadanych przez niego 

wyemitowanych przez spółkę Makarony Polskie SA. 

Jednocześnie Pan Marek Jutkiewicz poinformował, że: 

1) do dnia 2 stycznia 2014 roku tj. do dnia zmiany udziału posiadał 1.238.955 głosów z tych 

akacji stanowiących 13.39% kapitału zakładowego Spółki oraz 1.238.955 głosów z tych 

akcji stanowiących 13,39% ogólnej liczby głosów Spółki; 

2) aktualnie Pan Marek Jutkiewicz posiada 338.955 akcji Makarony Polskie SA stanowiących 

3,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 338.955 głosów z tych akcji stanowiących 3,66% 

ogólnej liczby głosów Spółki; 

3) odnośnie podmiotu zależnego posiadającego akcje Spółki - akcje Makarony Polskie SA 

posiada spółka T.G. „BEWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Piaskach wpisana do rejestru 

przedsiębiorców pod nr KRS 0000336805, której Pan Marek Jutkiewicz jest większościowym 

udziałowcem; 

4) Pan Marek Jutkiewicz nie zawarł i nie jest stroną umowy z osobą trzecią, której 

przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. 

 

Spółka nie posiada innych informacji, które wskazywałyby na zmiany w liczbie akcji, posiadanych 

przez znaczących akcjonariuszy (posiadających pakiety akcji powyżej 5%). 

 

 

1.2.2. Stan posiadania akcji i udziałów spółek Grupy Makarony Polskie przez 

osoby zarządzające i nadzorujące 

 

Liczba i wartość nominalna akcji Makarony Polskie SA oraz udziałów w jednostkach Grupy Makarony 

Polskie będąca w posiadaniu Członków Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania (zgodnie 

z posiadanymi informacjami): 

ZARZĄD 

Akcje będące w posiadaniu Członków Zarządu  
na dzień sporządzenia raportu za 

I półrocze 2014 roku  I kwartał 2014 roku 

liczba akcji wartość nominalna liczba akcji wartość nominalna 

Zenon Daniłowski 140 000 420 000 140 000 420 000 

 

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w trakcie I półrocza 2014 roku i w okresie do dnia 

publikacji niniejszego sprawozdania, nie zaszły zmiany w stanie posiadania akcji przez Prezesa 

Zarządu Makarony Polskie SA.  
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Liczba i wartość nominalna akcji Makarony Polskie SA oraz udziałów w jednostkach Grupy Makarony 

Polskie 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 2014 roku  I kwartał 2014 roku 

liczba akcji wartość nominalna liczba akcji wartość nominalna 

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

Wiesław Wasilewski 5 000 15 000 5 000 15 000 

Marek Rocki  0 0 0 0 

Roman Sobiecki 0 0 0 0 

Tomasz Jankowski 0 0 0 0 

* Łączna liczba akcji, będąca w posiadaniu Pana Grzegorza Słomkowskiego (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) i jego 

małżonki 

 

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w trakcie I półrocza 2014 roku i w okresie do dnia 

publikacji niniejszego sprawozdania stan posiadania akcji przez członków Rady Nadzorczej nie uległ 

zmianie.  

 

Osoby zarządzające oraz nadzorujące Makarony Polskie SA nie posiadają udziałów w jednostkach 

zależnych Grupy Makarony Polskie. 

 

 

1.3. SYTUACJA KADROWA GRUPY MAKARONY POLSKIE 

 
1.3.1. Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej  

 

Makarony Polskie SA  

Władzami w spółce Makarony Polskie SA są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.  

 

Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA 

Od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 12 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: 

 Roman Sobiecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Grzegorz Słomkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Tomasz Jankowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Marek Rocki – Członek Rady Nadzorczej, 

 Wiesław Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej. 
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W związku z zakończeniem V kadencji Rady Nadzorczej w dniu 12 czerwca 2014 roku Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą VI kadencji w składzie: 

 Tomasz Jankowski, 

 Marek Rocki, 

 Grzegorz Słomkowski, 

 Roman Sobiecki,  

 Wiesław Wasilewski. 

 

Od dnia 12 czerwca 2014 roku do chwili obecnej skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.  

 

 

Zarząd Makarony Polskie SA 

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki 

działa w składzie jednoosobowym, a w jego skład wchodzi: Zenon Daniłowski - Prezes Zarządu. 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania funkcję prokurentów w Spółce pełnią: 

 Grażyna Kozielec – od dnia 31 maja 2012 roku, 

 Beata Majewska-Karp – od dnia 31 maja 2012 roku, 

 Adam Głuszek – od dnia 4 marca 2013 roku, 

 Witold Żarek – od dnia 4 marca 2013 roku. 

 

Udzielone prokury mają charakter łączny – prokurent może reprezentować Spółkę tylko współdziałając 

łącznie z innym prokurentem lub członkiem Zarządu 

 

 

Stoczek Natura Sp. z o.o. 

Władzami w spółce zależnej Stoczek Natura Sp. z o.o. są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.  

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Stoczek Natura Sp. z o.o. funkcjonuje w składzie: 

 Adam Ławnik – Prezes Zarządu, 

 Magdalena Oleszczuk – Członek Zarządu. 

 

Funkcję Prokurenta w spółce pełni: 

 Alicja Hinz 

Prokura ma charakter łączny – prokurent może reprezentować Spółkę tylko współdziałając łącznie 

z innym prokurentem lub członkiem Zarządu. 
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1.3.2. Struktura zatrudnienia w Grupie Makarony Polskie 

 

W 2013 roku w Grupie Makarony Polskie wdrożony został program optymalizacji zatrudnienia poprzez 

poprawę organizacji pracy (m.in. wdrożenie Lean Manufacturing w Zakładzie Produkcyjnym 

w Rzeszowie) oraz poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Program ten zakłada stabilizację 

zatrudnienia na stałych etatach na poziomie niezbędnego minimum oraz uelastycznienie zatrudnienia 

w zakładach produkcyjnych poprzez uzależnienie jego poziomu od zmian wielkości produkcji. 

 

Stan zatrudnienia w Grupie Makarony Polskie na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 223 osoby 

(vs. 310 osób na koniec I półrocza 2013 roku i 425 osób na koniec I półrocza 2012 roku). 

 
 

 

Struktura zatrudnienia pracowników Grupy Makarony Polskie na dzień 30 czerwca 2014 roku 

wg kryterium wieku i płci przedstawiała się następująco: 
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1.4. STRUKTURA SPRZEDAŻY GRUPY MAKARONY POLSKIE – SEGMENTY OPERACYJNE 

 
W pierwszym półroczu 2014 roku Grupa Makarony Polskie zakończyła pierwszy etap optymalizacji 

portfela swoich marek, który do tej pory był dość rozbudowany, a fakt ten przyczyniał się 

do rozproszenia potencjału sprzedażowego poszczególnych brandów. Realizacja pierwszego etapu 

optymalizacji polegała na ograniczeniu ilości marek do pięciu brandów oraz likwidacji indeksów 

o niskiej rotacji.  

 

ASORTYMENT PRODUKTÓW MARKOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ GRUPĘ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU 

OBEJMOWAŁ: 

 

 MAKARONY:  

MAKARONY POLSKIE – jest to marka dedykowana konsumentom ceniącym dobrą, polską jakość 

w rozsądnej cenie. Portfolio marki obejmuje tradycyjne makarony jajeczne (walcowane) oraz 

makarony tłoczone, wyprodukowane z pszenicy zwyczajnej, pozyskiwanej od polskich, 

kwalifikowanych dostawców. Naszą ambicją jest również, aby nowy kluczowy brand stał się 

narzędziem do uporządkowania rozdrobnionej obecnie półki średniej, umiejscowionej tuż 

poniżej lidera i próba przejęcia udziałów, które obecnie posiadają bardzo liczni drobni 

producenci. Nasza nowa marka ma przed sobą duże perspektywy, co ma potwierdzenie 

w satysfakcjonujących i dynamicznych wynikach rynkowych. Na kanwie tego sukcesu 

planujemy zwiększyć dotychczasową średnią miesięczną sprzedaż z 200 do 500 ton.  

   

SORENTI - marka stworzona z myślą o smakoszach włoskiej kuchni w ramach której oferowane 

jest 12 rodzajów makaronów. Produkty produkowane są w 100% z mąki pochodzącej 

z przemiału twardoziarnistej pszenicy durum o najwyższej jakości, która gwarantuje, 

że makaron nie rozgotowuje się i pozostaje al dente. Na rynku krajowym marka Sorenti 

charakteryzuje się dość wysoką świadomością, a naszą przewagą w intensyfikującym swoje 

działania otoczeniu konkurencyjnym, jest bardziej przystępna cena produktów. Marka 

Sorenti stanowi jednocześnie bardzo atrakcyjny towar eksportowy z dużym potencjałem 

rozwoju i dalszej internacjonalizacji. W 2013 roku marka Sorenti osiągnęła satysfakcjonujący 

poziom eksportu na rynki wschodnie, w tym także Chiny. W drugim półroczu 2014 roku 

planujemy dalszą dywersyfikację geograficzną w zakresie eksportu makaronów Sorenti.  

 

 PRZETWORY MIĘSNO-WARZYWNE   

W pierwszym półroczu 2014 roku asortyment w zakresie przetworów mięsno-warzywnych 

obejmował dania gotowe oraz smalce pod markami Stoczek i Męska Rzecz. Nasze dania gotowe – 

klasyczne obiady kuchni polskiej - łączą w sobie domowy smak z wygodą i szybkością ich 
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przygotowania, co sprawia, że doskonale wpisują się one w najbardziej aktualne trendy na rynku 

produktów spożywczych. Jednocześnie, w przeciwieństwie do bezpośrednich konkurentów w tej 

kategorii i liderów rynkowych – nasze dania gotowe w słoikach odnotowały 32% wzrost udziału 

wolumenowego i ponad 11% udziału wartościowego rok do roku (MAT AM 2013 vs. MAT AM 2014). 

Źródłem tego sukcesu jest wprowadzenie w 2013 roku nowej linii dań gotowych pod marką „Męska 

Rzecz”. Jest to marka dedykowana do szerokiego grona konsumentów tej kategorii spożywczej - 

mężczyzn, specjalnie doprawiona pod męski gust, a przede wszystkim konkurująca na półce swoją 

bardzo przystępną ceną.  

W pierwszym półroczu 2014 roku dalej rosło znaczenie eksportowe naszych smalców, co pozwala 

na jeszcze bardziej optymistyczne założenia w tym zakresie na kolejne półrocze, zwłaszcza 

że podobny trend zauważamy na rynku krajowym. 

Jednocześnie, w ramach procesów optymalizacyjnych portfolio podjęto działania zmierzające 

do finalizacji regionalizacji marek Stoczek, co do końca roku 2014 ma mieć realne odzwierciedlenie 

w zmniejszeniu kosztów dystrybucji produktów i zwiększeniu poziomu dystrybucji ważonej.  

 

 PRZETWORY WARZYWNE 

W pierwszym półroczu 2014 roku asortyment w zakresie przetworów warzywnych obejmował 

głównie sałatki i marynaty pod marką Tenczynek – tradycyjne dodatki warzywne uatrakcyjniające 

i urozmaicające dania, zarówno na zimno, jak i na gorąco. Z końcem pierwszego półrocza podjęliśmy 

również decyzję o przywróceniu produkcji niektórych produktów z tej kategorii, np. ogórka 

konserwowego.  

 

 PRZETWORY OWOCOWE 

W pierwszym półroczu 2014 roku asortyment w zakresie przetworów owocowych obejmował dżemy 

i powidła (Stoczek i Tenczynek) oraz syropy (Tenczynek) – produkowane z zachowaniem najwyższej 

jakości, bez sztucznych barwników i konserwantów. Ponieważ na półce średniej rynek dżemów 

niskosłodzonych osiągnął wyraźnie punkt nasycenia oraz obserwowana jest tendencja powrotu 

do tradycyjnych dżemów wysokosłodzonych, Grupa postanowiła odpowiedzieć na tę potrzebę 

rynkową wdrażając strategię obecności w asortymencie takich właśnie produktów. Do końca 2014 

roku w portfolio Grupy pojawi się pełna oferta najpopularniejszych smaków dżemów 

wysokosłodzonych. Przetwory owocowe Grupy cieszą się również dużym powodzeniem na rynkach 

eksportowych, zarówno wschodnich, jak i zachodnich, a do końca 2014 roku w przewidywane jest 

zawarcie kolejnych kontraktów w tym zakresie.  

 

ASORTYMENT PRODUKTÓW PRIVATE LABEL: 

Grupa Makarony Polskie jest wiodącym dostawcą w sektorze private label makaronów walcowanych 

i tłoczonych oraz liczącym się producentem przetworów mięsnych, warzywnych i owocowych. 

W pierwszym półroczu 2014 roku kontynuowano współpracę z kluczowymi odbiorcami i prowadzono 
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działania w kierunku nowych pozyskania kontrahentów. W zakresie produktów niebrandowych 

pierwsze półrocze 2014 roku przyniosło dalsze sukcesy w kategorii makaronów (głównie 

pełnoziarnistych), przetworów owocowych i warzywnych, oraz przetworów mięsnych - Grupa 

rozwinęła swój asortyment o kolejne przetwory mięsne w słoikach, takie jak golonki, tuszonki 

i kiełbasy. 

 

 

1.4.1. Przychody ze sprzedaży z podziałem na grupy produktowe 

 

Przychody ze sprzedaży Grupy Makarony Polskie w I półroczu 2014 roku wyniosły 58,2 mln zł i były 

o 8,0 mln zł niższe w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży 

odnotowany w I półroczu 2014 roku wynikał m.in. z realizacji jednorazowego kontraktu dla Agencji 

Rynku Rolnego w roku 2013 i rezygnacji Grupy z realizacji nisko rentownego kontraktu na dostawy 

produktów makaronowych do jednej z zagranicznych sieci handlowych (po I kwartale 2013 roku), 

co bezpośrednio wpisuje się w strategię poprawy rentowności Grupy Makarony Polskie wdrożoną przez 

Zarząd Spółki. 

 

W I półroczu 2014 roku Grupa Makarony Polskie realizowała sprzedaż według następujących grup 

produktowych, osiągając z tego tytułu następujące przychody: 

w tys. zł  
Za okres od 01.01 do 

30.06.2014 
Za okres od 01.01 do 

30.06.2013 

Makarony 46 526 51 266 

Przetwory mięsno-warzywne 5 548 3 645 

Przetwory warzywne 1 891 1 649 

Przetwory owocowe 2 696 6 796 

Pozostałe  1 497 2 778 

Razem 58 158 66 134 

 

W I półroczu 2014 roku sprzedaż w kategorii makaronów była niższa o 4,7 mln zł tj. 9% w stosunku 

do I półrocza 2013 roku. Spadek był wynikiem rezygnacji w I kwartale 2013 roku z eksportu 

makaronów do krajów Europy Środkowej za pośrednictwem jednej z największych sieci handlowych, 

ponieważ kontrakt ten był na progu rentowności. Na niekorzyść strony przychodowej w kategorii 

makaronów wpływ miała również zmiana na rynku cen surowca co wymusiło na producentach 

skorygowanie (obniżenie) cen. 

Grupa zanotowała wzrost ilościowej sprzedaży w kategorii makaronów o ponad 1% r/r, do ponad 

16,3 tys. ton w I półroczu 2014 roku. Przyrost ten jest konsekwencją procesu przebudowy portfolio 

produktów makaronowych, w tym budowy od podstaw brandu Makarony Polskie. 

Sprzedaż przetworów mięsno–warzywnych wzrosła w tym samym okresie o około 1,9 mln zł do kwoty 

5,5 mln zł. Tak wysoka dynamika sprzedaży w tej grupie produktowej ma swoje podłoże we wzroście 
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sprzedaży dań gotowych w marce Stoczek Męska Rzecz (1,5 mln zł w I półroczu 2014 roku vs. 0,9 mln 

zł w I półroczu 2013 roku) oraz w pozyskaniu i realizacji kilku kontraktów na produkcję produktów pod 

markami sieciowymi. W kolejnych okresach planowany jest dalszy wzrost w tej kategorii.  

Grupa utrzymała wzrost sprzedaży w kategorii przetworów warzywnych (+14% vs. I półrocze 

2013 roku). W kolejnych okresach Grupa planuje dalszy dynamiczny wzrost w tej kategorii, za sprawą 

produktów wolumenowych z nowych zbiorów np. ogórka konserwowego. 

Spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie przetworów owocowych odnotowany w I półroczu 

2014 roku wynikał z realizacji jednorazowego kontraktu dla Agencji Rynku Rolnego w I kwartale 2013 

roku (4,4 mln zł), po wyłączeniu w/w kontraktu sprzedaż w kategorii wzrosła o 13% tj. 0,3 mln zł. 

 

 

1.4.2. Przychody ze sprzedaży z podziałem na rynki zbytu  

 

Rynki zbytu Grupy Makarony Polskie można podzielić na rynek krajowy (obejmujący handel 

tradycyjny, handel nowoczesny oraz B2B i instytucje) oraz eksport (w tym sprzedaż przez pośredników 

krajowych). W I półroczu 2014 roku wartość sprzedaży wyniosła 56,2 mln zł na rynku krajowym 

i 2,0 mln zł w eksporcie. W I półroczu 2013 roku wielkości te wyniosły odpowiednio 61,1 mln zł 

i 5,0 mln zł (w tej wielkości eksport był realizowany głównie za pośrednictwem sieci handlowych). 
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RYNEK KRAJOWY: 

W rynku krajowym Grupa Makarony Polskie realizuje sprzedaż poprzez następujące kanały dystrybucji: 

 

 Handel nowoczesny  

Handel nowoczesny jest największym pod względem sprzedaży kanałem dystrybucji Grupy, 

obejmującym dostawy do ponad 30 największych sieci handlowych działających na rynku 

polskim. Sprzedaż w kanale dystrybucji handlu nowoczesnego w I półroczu 2014 roku wyniosła 

ok. 38,1 mln zł i była wyższa o 1,7 mln zł (tj. 5%) w stosunku do I półrocza 2013 roku.  

Grupa sprzedaje produkty zarówno w segmencie artykułów markowych, jak i private label. 

Do wzrostu wartości sprzedaży produktów brandowych w handlu nowoczesnym przyczynił się 

dobry odbiór rynkowy nowej marki Makarony Polskie, rozszerzenie współpracy 

z dotychczasowymi klientami i zoptymalizowanie asortymentu u poszczególnych odbiorców, 

przeprowadzenie licznych akcji in-out, a także poprawa efektywności zarządzania budżetami 

marketingowymi.  

Wzrost wartości sprzedaży  produktów niebrandowych w handlu nowoczesnym jest efektem 

utrzymywania wysokiej jakości i konkurencyjności naszych produktów oraz dużej elastyczności 

i wiarygodności Spółki jako producenta.  

Ważnym aspektem jest rozszerzenie sprzedaży do nowych i obecnych odbiorców w nowych 

segmentach produktowych, np. makarony razowe i przetwory warzywne - sałatki. W II półroczu 

2014 zaplanowane zostało rozszerzenie głównego brandu o produkty innowacyjno-prozdrowotne 

oraz inne z zgodne z oczekiwaniami konsumentów. 
 

 Handel tradycyjny 

Kanał handlu tradycyjnego obejmuje sprzedaż poprzez dystrybutorów, z którymi Grupa zawarła 

umowy w zakresie dystrybucji do punktów detalicznych oraz sprzedaż bezpośrednio do lokalnych 

sieci handlowych. Sprzedaż w kanale handlu tradycyjnego w I półroczu 2014 roku wyniosła 

ok. 9,9 mln zł i była niższa o 1,5 mln zł (tj. -14%) w stosunku do I półrocza 2013 roku. 

Spadek przychodów w tym kanale dystrybucji jest wynikiem zmian zachodzących w obrębie 

handlu tradycyjnego, polegających na konsolidacji odbiorców oraz zmian w wewnętrznej 

klasyfikacji odbiorców przez Grupę - przesunięcie nowych podmiotów do obsługi przez kanał 

handlu nowoczesnego. 

W II półroczu 2014 roku Grupa planuje nawiązanie współpracy z dużymi krajowymi 

dystrybutorami, których pozyskanie będzie możliwe poprzez rozszerzenie oferty produktowej 

m.in. o produkty innowacyjno-prozdrowotne w brandzie Makarony Polskie. 
 

 B2B i Instytucje 

Sprzedaż w kanale dystrybucji B2B i instytucje w I półroczu 2014 roku wyniosła ok. 8,1 mln zł 

i była niższa o 5,1 mln zł (tj. 39%) w stosunku do I półrocza 2013 roku. Główną przyczyną 

spadku była realizacja w I kwartale 2013 roku jednorazowego kontraktu na dostawę dżemów dla 

Agencji Rynku Rolnego.  
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W ramach kanału B2B Grupa rozwija sprzedaż makaronów i półproduktów - nadzienia słodkie, 

farsze słone - dla przemysłu piekarniczego i cukierniczego. Nasze nadzienia z powodzeniem 

funkcjonują już na rynku, a firma wciąż pracuje nad pozyskaniem nowych perspektywicznych 

odbiorców. Prowadzone są działania mające na celu rozwój, indywidualizowanie oferty 

i zwiększenie naszej konkurencyjności. Na II półrocze 2014 roku Spółka Stoczek Natura Sp. z o.o. 

ma podpisane kontrakty, które pozwolą na pełniejsze wykorzystanie jej potencjału produkcyjnego 

w zakresie kooperacji usługowego konfekcjonowania produktów.  

  

RYNEK ZAGRANICZNY: 

Sprzedaż eksportowa Grupy w I półroczu 2014 roku wyniosła ok. 2,0 mln zł. Był to wynik niższy niż 

w I półroczu 2013 roku, ale w większości zrealizowany własnymi siłami handlowymi w przeciwieństwie 

do roku poprzedniego kiedy to eksport był realizowany głównie za pośrednictwem wielkich sieci 

handlowych. Grupa zdecydowała się na ten krok, jako strategię długoterminową, ze względu na chęć 

nawiązania trwałych, bezpośrednich relacji z finalnymi odbiorcami co pozytywnie przekłada się 

na poziom realizowanej marży.   

Sprzedaż na rynkach zagranicznych budowana jest w oparciu o eksport produktów markowych, które 

charakteryzują się wyższą marżowością oraz budują globalny charakter firmy. W rozwoju działalności 

spółki Grupy starają się wykorzystywać sprzyjające trendy rynkowe, polegające na dobrej opinii 

o polskiej żywności, trend na „żywność etniczną” i coraz większe społeczne zaangażowanie środowisk 

polonijnych 

Grupa Makarony Polskie działa na następujących rynkach europejskich: Austria, Francja, Irlandia, 

Litwa Łotwa, Niemcy Rosja, Wielka Brytania, Ukraina oraz dalekowschodnich: Singapur, Wietnam i 

Chiny. Pierwsze półrocze 2014 okazało się  trudnym wyzwaniem na rynkach Ukrainy i Rosji ze względu 

na niestabilną sytuację polityczną i ekonomiczną.  

 

Spółka Makarony Polskie jest w trakcie realizacji projektu dotowanego ze środków Unii Europejskiej 

w kwocie ponad 0,4 mln zł na wsparcie działań eksportowych. Dzięki tym środkom Grupa może 

znacznie obniżyć koszty uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach branżowych, w tym targach 

o istotnym znaczeniu dla promocji eksportu.  

 

ISTOTNY ODBIORCA: 

W I półroczu 2014 roku Grupa kontynuowała proces dywersyfikacji odbiorców. Tylko jeden odbiorca 

przekroczył próg 10% udziału w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży (łącznie produktów 

brandowych i private label). Była to spółka Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. z udziałem ponad 

34% (ok. 19,9 mln zł sprzedaży). Współpraca z siecią Biedronka odbywa się na zasadach partnerskich 

i jest korzystna dla Grupy Makarony Polskie. Spółki Makarony Polskie SA i Stoczek Natura Sp. z o.o. 

nie posiadają żadnych formalnych powiązań z wyżej wymienionym podmiotem, poza kontaktami 

handlowymi. 
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1.4.3. Przychody ze sprzedaży z podziałem na marki własne i obce  

 

 

 

Zmiany w strukturze sprzedaży I półrocza 2014 roku w porównaniu do I półrocza 2013 roku wynikają 

przede wszystkim z realizacji w I kwartale 2013 roku jednorazowego kontraktu na dostawę dżemów 

dla Agencji Rynku Rolnego (ARR). W I półroczu 2014 roku część udziałów w strukturze sprzedaży, 

którą w roku poprzednim zajmował kontrakt z ARR przejął w dużej mierze sektor private label. 

Jednocześnie wzrosty odnotowały zarówno rozwijający się sektor B2B i Instytucji, jak i sektor marek 

własnych. Grupa planuje dalsze konsekwentne zwiększanie udziału sprzedaży produktów markowych 

z uwagi na fakt, że na sprzedaży tych produktów osiąga większą rentowność sprzedaży, aniżeli w 

sprzedaży produktów pod markami obcymi (zarówno w kanale handlu tradycyjnego jak i handlu 

nowoczesnego).  

  

29% 

9% 

0% 

62% 

Struktura sprzedaży produktów i 
towarów - grupy marek - I półrocze 

2014 

Marki własne B2B Instytucje Private label

28% 

8% 

7% 

57% 

Struktura sprzedaży produktów i 
towarów - grupy marek - I półrocze 

2013 

Marki własne B2B Instytucje Private label

5% 

24% 

15% 

4% 
17% 

9% 

18% 

8% 

Struktura sprzedaży w segmencie 
marek własnych - I półroczu 2014r. 

Abak Makarony Polskie
Sorenti Staropolski
Stoczek Stoczek Męska Rzecz
Tenczynek Pozostałe

33% 

6% 

15% 6% 

14% 

5% 

17% 
4% 

Struktura sprzedaży w segmencie 
marek własnych - I półroczu 2013r. 

Abak Makarony Polskie
Sorenti Staropolski
Stoczek Stoczek Męska Rzecz
Tenczynek Pozostałe
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W strategii rozwoju brandów realizowana jest polityka redukcji ilości i umacniania perspektywicznych 

marek. Stoczek i Tenczynek będą regionalizowane, zaś brandy ekonomiczne Famil-Jada i Solare 

znajdą się pod obserwacją i w sytuacji niesatysfakcjonującego rozwoju zostanie podjęta decyzja o 

odstąpieniu od ich produkcji. Udział kluczowego brandu Makarony Polskie na poziomie 24% w 

strukturze sprzedaży produktów brandowych w I półroczu 2014 roku to ewidentny przykład dobrze 

opracowanej strategii konsolidacyjnej portfela, która pozwala wiązać z nią duże nadzieje w kolejnych 

okresach. 

 

Udział marki Sorenti utrzymuje się na podobnym poziomie rok do roku, co wskazuje na fakt, że marka 

ta ma ugruntowaną pozycję w swoim segmencie rynku. Pojawienie się pod koniec drugiego półrocza 

2013 roku i na początku 2014 roku silnych konkurentów nie zagroziło jej, choć miało wpływ na 

spowolnienie dynamiki wzrostu. W I półroczu 2014 roku zostały sfinalizowane prace nad optymalizacją 

kosztów wytworzenia produktów w tym asortymencie, polegające na obniżeniu kosztów opakowań 

jednostkowych i zbiorczych, co pozwoliło na poprawę atrakcyjności poziomu pozycjonowania 

cenowego dla konsumenta finalnego. 

Udział marki Stoczek w strukturze sprzedaży wzrósł dzięki przeprowadzonej optymalizacji portfolio, 

co umożliwiło koncentrację sił dystrybucyjno-sprzedażowych na głównym asortymencie w postaci dań 

gotowych, cieszących się dużym powodzeniem na rynku, wbrew ogólnej tendencji spadkowej tej 

kategorii. Do końca 2014 roku planowane jest dalsze umacnianie tego brandu. Marka Tenczynek 

utrzymuje się na podobnym poziomie rok do roku. Związane jest to z faktem, iż kategoria przetworów 

owocowych i warzywnych, na których opiera się ten brand wykazała się w ostatnim czasie słabą 

dynamiką. W celu umocnienia pozycji marki w strukturze sprzedaży z końcem I półrocza 2014 roku 

zostały podjęte działania optymalizacyjne, zmierzające do stworzenia oferty asortymentowej zgodnej 

z najnowszymi trendami rynkowymi.  

Udziały marki Męska Rzecz w strukturze sprzedaży stale rosną. Trafne rozpoznanie grupy docelowej 

oraz jej potrzeb w zakresie dań gotowych stanowi źródło tego sukcesu i pozwala planować kolejne 

wzrosty udziału marki w II połowie 2014 roku i kolejnych okresach. 
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2. WYNIKI FINANSOWE GRUPY MAKARONY POLSKIE 

 

2.1. ZASADY SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

 

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 Sp. z o.o., składników majątku 

nabytych w ramach transakcji zakupu spółki Stoczek Natura Sp. z o.o., 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. 

Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy jest nieograniczony. 

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 I półrocza 2014 roku. 

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

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

kalendarzowy. 

 
Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z §90 ust.1 pkt 1 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 2014 roku 1 EUR= 

4,1609 zł;  31 grudnia 2013 roku 1 EUR = 4,1472 zł 
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 pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych 

zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów 

ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca I półrocza  2014 

roku = 4,1784 zł oraz na koniec każdego miesiąca I półrocza 2013 roku = 4,2140 zł. 

 

 

2.2. WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU 

 

Stoczek Natura Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim 

Charakter powiązania na dzień 30 czerwca 2014 roku spółka zależna bezpośrednio 

Metoda konsolidacji pełna 

Data objęcia kontroli/wywierania znacznego wpływu 1 czerwca 2007 

% posiadanego kapitału na dzień 30 czerwca 2014 roku 100% 

 

Stoczek Natura Sp. z o.o. jest jednostką kontrolowaną przez Makarony Polskie SA.  

Spółka Makarony Polskie SA posiada, bezpośrednio i pośrednio, zdolność do kierowania polityką 

finansową i operacyjną spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych 

z jej działalności. 

 

 

2.3. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 

SPÓŁKI I GRUPY MAKARONY POLSKIE  

 

2.3.1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz 

struktura aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji 

finansowej Grupy Makarony Polskie 

 

Grupa Makarony Polskie (w tys. zł) 
01.01.2014 – 

30.06.2014 
01.01.2013 – 

30.06.2013 

Przychody netto ze sprzedaży 58 158 66 134 

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 56 112 62 422 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 046 3 712 

Koszt własny 44 951 53 221 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 43 207 49 996 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  1 744 3 225 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  13 207 12 913 

Koszty sprzedaży 7 689 8 816 

Koszty ogólnego zarządu 2 152 2 127 
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Pozostałe przychody 462 421 

Pozostałe koszty 104 294 

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej  3 724 2 097 

Przychody finansowe 200 248 

Koszty finansowe 1 154 1 475 

Zysk brutto 2 770 871 

Podatek dochodowy- część bieżąca                              0       0 

Podatek dochodowy- część odroczona  957 -28 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 813 899 

 

Wartość skonsolidowanych przychodów w I półroczu 2014 roku wyniosła 58,2 mln zł i była niższa 

o 12% w stosunku do I półrocza 2013 roku. Jednocześnie koszt sprzedanych produktów usług, 

towarów i materiałów w I półroczu 2014 roku wyniósł ok. 45,0 mln zł (spadek o ok. 16%). Wyższa 

dynamika spadku kosztów w porównaniu do spadku przychodów wynikała w głównej mierze 

z przeprowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia i rezygnacji z kontraktów o najniższej rentowności. 

W konsekwencji wygenerowany w I półroczu 2014 roku wynik brutto ze sprzedaży jest o ponad 2% 

wyższy od wyniku wygenerowanego w I półroczu 2013 roku. Rentowność sprzedaży mierzona 

na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży osiągnęła 22,7% w stosunku do 19,4% w I półroczu 2013 

roku.  

Grupa nadal kontynuuje strategię optymalizacji kosztów sprzedaży (spadek o ok. 13% vs. I półrocze 

2013 roku) oraz obniża koszty zakupu surowców i materiałów do produkcji. 

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) w I półroczu 2014 roku wyniósł 3,7 mln zł w porównaniu do 

2,1 mln zł w I półroczu 2013 roku, co oznacza wzrost o ok. 78%. Rentowność działalności operacyjnej 

wyniosła 6,4% w stosunku do 3,0% w I półroczu 2013 roku.  

Zysk netto w I półroczu 2014 roku wyniósł 1,8 mln zł w stosunku do 0,9 mln zł w I półroczu 2013 

roku co oznacza wzrost o ok. 102%. W konsekwencji rentowność sprzedaży liczona na poziomie zysku 

netto wyniosła 3,1% (1,2% za I półrocze 2013 roku). 

 

AKTYWA (w tys. zł) 30 czerwca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 

AKTYWA TRWAŁE 86 958 88 895 

Rzeczowe aktywa trwałe 69 117 70 732 

Nieruchomości inwestycyjne 1 273 1 273 

Wartość firmy 5 946 5 946 

Inne wartości niematerialne  10 210 10 350 

Pozostałe aktywa- długoterminowe 0 0 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  236 440 

Pozostałe aktywa- długoterminowe 176 154 

AKTYWA OBROTOWE 30 449 35 002 

Zapasy 13 312 16 886 

Należności krótkoterminowe 15 770 16 570 

Należności z tytułu podatku dochodowego  0 0 

Udzielone pożyczki 150 0 
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  1 050 1 285 

Pozostałe aktywa - krótkoterminowe 167 261 

AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA 0 0 

SUMA AKTYWÓW 117 407 123 897 

 

PASYWA (w tys. zł) 30 czerwca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 

KAPITAŁ WŁASNY 65 160 63 401 

Kapitał podstawowy 27 750 27 750 

Pozostałe kapitały 35 064 32 539 

Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych) 533 212 

Zysk netto  1 813 2 900 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 24 347 25 577 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 753 0 

Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 14 945 16 656 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 
(długoterminowe) 

210 251 

Przychody przyszłych okresów 8 381 8 594 

Długoterminowe zobowiązania finansowe 58 76 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 27 900 34 919 

Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 9 738 10 996 

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 157 198 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 17 279 23 089 

Przychody przyszłych okresów 513 559 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 
(krótkoterminowe) 

63 77 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 150 0 

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 52 247 60 496 

SUMA PASYWÓW 117 407 123 897 

 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wartość aktywów trwałych wynosiła ok. 87,0 mln zł (74% aktywów 

ogółem) w porównaniu do stanu 88,9 mln zł na koniec 2013 roku (spadek o 2,2% vs. koniec 2013 

roku). Główna zmiana w ramach aktywów trwałych była spowodowana amortyzacją, która 

w I półroczu 2014 roku wyniosła 2,0 mln zł. 

Aktywa obrotowe wynosiły na dzień 30 czerwca 2014 roku ponad 30,4 mln zł i w porównaniu 

do końca 2013 roku, kiedy wynosiły 35,0 mln zł, zmniejszyły się o 13%. Największy wpływ na zmianę 

w aktywach obrotowych miał spadek zapasów o ok. 3,5 mln zł, tj. o ponad 21% w stosunku do końca 

2013 roku i należności o ok. 0,8 mln zł tj. blisko 5% w stosunku do końca 2013 roku. 

Kapitał własny na dzień bilansowy wynosił ok. 65,2 mln zł, stanowiąc ponad 55% wartości pasywów 

i zwiększył się o 2,8% w porównaniu do wartości 63,4 mln zł na koniec 2013 roku. Główna zmiana 

spowodowana była przez skonsolidowany zysk za I półrocze 2014 roku w wysokości 1,8 mln zł.  

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 24,3 mln zł i spadły o 4,8% (z 25,6 mln zł) w porównaniu 

do stanu na koniec 2013 roku, głównie z powodu przeklasyfikowania części kredytów 

długoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych w związku z wymagalnością rat w okresie 

poniżej jednego roku od dnia bilansowego.  
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Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 27,9 mln zł na dzień 30 czerwca 2014 roku i zmniejszyły się 

w porównaniu do stanu na koniec 2013 roku wynoszącego 34,9 mln zł. Wynikało to głównie 

ze zmniejszenia wartości kredytów krótkoterminowych (spadek o ok. 1,3 mln zł, tj. 11%) oraz 

zmniejszenia wartości pozycji pozostałe zobowiązania (spadek o ok. 5,8 mln zł, tj. 25%). 

Spadek zobowiązań kredytowych (o 3,0 mln zł w stosunku do końca 2013 roku) przy równoległym 

zmniejszeniu zobowiązań wobec kontrahentów obrazuje znaczną poprawę w zakresie zdolności 

do regulowania zobowiązań co jest wynikiem m.in. ciągłego procesu wzrostu rentowności Grupy 

Makarony Polskie. 

W pasywach ujęto wycenę transakcji instrumentu zabezpieczającego przed ryzykiem stóp 

procentowych (IRS), zawartą w związku zabezpieczeniem przepływów pieniężnych 

dla długoterminowej umowy kredytowej zawartej z bankiem BZ WBK SA. 

 

 

2.3.2. Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz 

struktura aktywów i pasywów jednostkowego sprawozdania z sytuacji 

finansowej spółki Makarony Polskie SA 

 

Makarony Polskie (w tys. zł) 
01.01.2014 – 

30.06.2014 
01.01.2013 – 

30.06.2013 

Przychody netto ze sprzedaży 55 765 65 994 

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 47 275 50 694 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 490 15 300 

Koszt własny 43 355 54 221 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 35 857 40 060 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  7 498 14 161 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  12 410 11 773 

Koszty sprzedaży 7 489 8 404 

Koszty ogólnego zarządu 1 729 1 722 

Pozostałe przychody 301 319 

Pozostałe koszty 93 223 

Zysk (strata) z działalności kontynuowanej  3 400 1 742 

Przychody finansowe 383 263 

Koszty finansowe 1 129 1 210 

Zysk brutto 2 654 795 

Podatek dochodowy- część bieżąca  0 0 

Podatek dochodowy- część odroczona  839 37 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 815 758 

 

Wartość przychodów w I półroczu 2014 roku wyniosła 55,8 mln zł i była niższa o ok. 16% w stosunku 

do I półrocza 2013 roku. Jednocześnie koszt sprzedanych produktów usług, towarów i materiałów 

w I półroczu 2014 roku wyniósł ok. 43,4 mln zł (spadek o ok. 20%). Wyższa dynamika spadku 
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kosztów w porównaniu do spadku przychodów, wynikała w głównej mierze z przeprowadzonej 

restrukturyzacji zatrudnienia i rezygnacji z kontraktów o najniższej rentowności. 

W konsekwencji wygenerowany w I półroczu 2014 roku wynik brutto ze sprzedaży jest o ponad 5% 

wyższy od wyniku wygenerowanego w I półroczu 2013 roku. Rentowność sprzedaży mierzona na 

poziomie wyniku brutto ze sprzedaży osiągnęła 22,3% w stosunku do 17,8% w I półroczu 2013 roku.  

Grupa nadal kontynuuje strategię optymalizacji kosztów sprzedaży (spadek o ok. 11% vs. I półrocze 

2013 roku) oraz obniża koszty zakupu surowców i materiałów do produkcji. 

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) w I półroczu 2014 roku wyniósł 3,4 mln zł w porównaniu 

do 1,7 mln zł w I półroczu 2013 roku, co oznacza wzrost o ok. 95%. Rentowność działalności 

operacyjnej wyniosła 6,1% w stosunku do 2,6% w I półroczu 2013.  

Zysk netto w I półroczu 2014 wyniósł 1,8 mln zł w stosunku do 0,8 mln zł w I półroczu 2013 roku 

co oznacza wzrost o ok. 140%. W konsekwencji rentowność sprzedaży liczona na poziomie zysku 

netto wyniosła 3,3% (vs. 1,1% za I półrocze 2013 roku). 

 

AKTYWA (w tys. zł) 30 czerwca 2014 roku 31 grudnia 2013 roku 

AKTYWA TRWAŁE 74 343 75 631 

Rzeczowe aktywa trwałe 47 415 48 592 

Nieruchomości inwestycyjne 642 642 

Inne wartości niematerialne  5 532 5 641 

Długoterminowe aktywa finansowe 20 578 20 578 

Pozostałe aktywa- długoterminowe 176 178 

AKTYWA OBROTOWE 36 355 40 328 

Zapasy 10 596 12 476 

Należności  krótkoterminowe 18 033 20 585 

Należności z tytułu podatku dochodowego  0 0 

Udzielone pożyczki 6 548 6 208 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  1 033 827 

Pozostałe aktywa- krótkoterminowe 145 232 

AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA 0 0 

SUMA AKTYWÓW 110 698 115 959 

 

PASYWA (w tys. zł) 30 czerwca 2014 roku  31 grudnia 2013 roku  

KAPITAŁ WŁASNY 61 768 60 008 

Kapitał podstawowy 27 750 27 750 

Pozostałe kapitały 32 203 30 359 

Zyski/straty zatrzymane (zysk/strata z lat ubiegłych) 0 0 

Zysk netto  1 815 1 899 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 24 376 25 479 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 815 0 

Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 14 945 16 656 
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Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 
(długoterminowe) 

176 214 

Przychody przyszłych okresów 8 382 8 593 

Długoterminowe zobowiązania finansowe 58 16 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 24 554 30 472 

Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 9 738 10 996 

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 72 139 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 14 059 18 731 

Przychody przyszłych okresów 514 559 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 
(krótkoterminowe) 

50 47 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 121 0 

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 48 930 55 951 

SUMA PASYWÓW 110 698 115 959 

 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wartość aktywów trwałych wynosiła ok. 74,3 mln zł (67% aktywów 

ogółem) w porównaniu do stanu 75,6 mln zł na koniec 2013 r (spadek o 1,7% vs. koniec 2013 roku). 

Główna zmiana w ramach aktywów trwałych była spowodowana amortyzacją, która w I półroczu 2014 

roku wyniosła 1,6 mln zł. 

Aktywa obrotowe wynosiły na dzień 30 czerwca 2014 roku ok. 36,4 mln zł i w porównaniu do końca 

2013 roku, kiedy wynosiły 40,3 mln zł, zmniejszyły się o 10%. Największy wpływ na zmianę 

w aktywach obrotowych miał spadek zapasów o ok.  1,9 mln zł oraz należności o 2,6 mln zł 

w stosunku do końca 2013 roku. 

Kapitał własny na dzień bilansowy wynosił ok. 61,8 mln zł, stanowiąc ok. 56% wartości pasywów 

i zwiększył się o 2,9% w porównaniu do wartości 60,0 mln zł na koniec 2013 roku. Wzrost 

spowodowany był głównie przez skonsolidowany zysk za I półrocze 2014 roku w wysokości 1,8 mln zł.  

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 24,4 mln zł i spadły o 4,3% z 25,5 mln zł w porównaniu 

do końca 2013 roku, głównie z powodu przeklasyfikowania części kredytów długoterminowych 

do zobowiązań krótkoterminowych w związku z wymagalnością rat w okresie poniżej jednego roku 

od dnia bilansowego.  

Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły na dzień 30 czerwca 2014 roku ponad 24,6 mln zł 

i zmniejszyły się w porównaniu do stanu 30,5 mln zł na koniec 2013 roku, co wynikało głównie ze 

zmniejszenia wartości krótkoterminowych kredytów (spadek o ok. 1,3 mln zł, tj. 11%) oraz 

zmniejszenia wartości pozycji pozostałe zobowiązania (spadek o 4,7 mln zł, tj. 25%). 

Spadek zobowiązań kredytowych (o 3 mln zł w stosunku do końca 2013 roku) przy równoległym 

zmniejszeniu zobowiązań wobec kontrahentów obrazuje znaczną poprawę w zakresie zdolności 

do regulowania zobowiązań co jest wynikiem m.in. ciągłego procesu wzrostu rentowności spółki 

Makarony Polskie SA. 

W pasywach ujęto wycenę transakcji instrumentu zabezpieczającego przed ryzykiem stóp 

procentowych (IRS), zawartą w związku zabezpieczeniem przepływów pieniężnych 

dla długoterminowej umowy kredytowej z BZ WBK. 
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2.4. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI GRUPY MAKARONY POLSKIE 

 

Ocena zarządzania zasobami finansowymi Grupy Makarony Polskie przedstawiona poniżej została 

przeprowadzona na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres I półrocze 

2011 roku – I półrocze 2014 roku. 

 

Kształtowanie się poszczególnych wskaźników rentowności dla Grupy Makarony Polskie w okresie 

objętym analizą przedstawiono w tabeli poniżej (dane w tys. zł): 

Wyszczególnienie 

Grupa Makarony Polskie 

I półrocze 
2014 

I półrocze 
2013 

I półrocze 
2012 

I półrocze 
2011 

Przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł) 58 158 66 134 62 133 115 757 

         

Rentowność sprzedaży 
(Zysk (strata) brutto ze sprzedaży/Przychody netto ze sprzedaży) 

22,7% 19,5% 17,5% 17,0% 

Rentowność działalności operacyjnej 
(Zysk (strata) z działalności kontynuowanej /Przychody netto ze 
sprzedaży) 

6,4% 3,2% 0,0% 1,8% 

Rentowność działalności gospodarczej 
(Zysk (strata) brutto /Przychody netto ze sprzedaży) 

4,8% 1,3% -1,5% 0,7% 

Rentowność netto 
(Zysk (strata) netto/Przychody netto ze sprzedaży) 

3,1% 1,4% 0,4% -0,3% 

Rentowność aktywów ogółem (ROA) 
(Zysk (strata) netto/Suma aktywów) 

1,5% 0,7% 0,2% -0,2% 

Rentowność kapitału własnego (ROE)  
(Zysk (strata) netto/Kapitały własne) 

2,8% 1,4% 0,4% -0,5% 
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Rentowność netto Rentowność aktywów
ogółem (ROA)
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-0.52 
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Wyszczególnienie 

Grupa Makarony Polskie 

I półrocze 
2014 

I półrocze 
2013 

I półrocze 
2012 

I półrocze 
2011 

Wskaźnik  bieżącej płynności 
(Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe) 

1,09 1,00 0,80 0,81 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 
(Kapitały własne/Aktywa trwałe) 

0,75 0,71 0,62 0,65 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym 
((Kapitały własne + Zobowiązania długoterminowe)/Aktywa trwałe) 

1,03 1,00 0,90 0,87 

 

 
 

 

 

Wyszczególnienie 

Grupa Makarony Polskie 

I półrocze 
2014 

I półrocze 
2013 

I półrocze 
2012 

I półrocze 
2011 

Przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł) 58 158 66 134 62 133 115 757 

EBITDA (w tys. zł) 

(Zysk (strata) z działalności kontynuowanej + amortyzacja) 
5 761 4 227 2 773 5 207 

Rentowność EBITDA 
9,9% 6,4% 4,5% 4,5% 

(EBITDA/Przychody netto ze sprzedaży) 
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Powyższe zestawienia oraz wykresy zawierające wskaźniki oceny rentowności, płynności oraz struktury 

kapitałowo-majątkowej wskazują na poprawę sytuacji finansowej Grupy Makarony Polskie 

w I półroczu 2014 roku w stosunku do okresów wcześniejszych w zakresie zyskowności, zdolności 

do regulowania zobowiązań oraz bezpieczeństwa finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej. 

Celem Zarządu w kolejnych okresach jest utrzymanie osiągniętego wyniku EBITDA na poziomie 

co najmniej równym osiągniętemu w I półroczu 2014 roku. 

 

 

 

2.5. OPIS CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI OSIĄGNIĘTE W I PÓŁROCZU 2014 

ROKU  

 

Grupa Makarony Polskie w I półroczu 2014 roku wygenerowała zysk netto w wysokości 1,8 mln zł. 

W Grupie wprowadzono wiele zmian mających na celu zwiększenie efektywności produkcji 

i zmniejszenie kosztów stałych. Wpływ na osiągnięte wyniki miały m.in. następujące działania:  

 

 REDUKCJA ZATRUDNIENIA 

W I półroczu 2014 Grupa kontynuowała program optymalizacji zatrudnienia poprzez poprawę 

organizacji pracy (m.in. wdrożenie Lean Manufacturing w Zakładzie Produkcyjnym 

w Rzeszowie) oraz poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Program ten zakłada 

stabilizację zatrudnienia na stałych etatach na poziomie niezbędnego minimum oraz 
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uelastycznienie zatrudnienia w zakładach produkcyjnych poprzez uzależnienie jego poziomu 

od zmian wielkości produkcji. 

W Grupie nastąpiła redukcja zatrudnienia na poziomie 35 etatów (223 etaty na koniec czerwca 

2014 vs. 258 etatów na koniec 2013 roku) głównie poprzez ograniczenie zatrudnienia 

w zakładzie produkcyjnym spółki Makarony Polskie SA w Częstochowie. W związku z powyżej 

opisanymi działaniami Grupa poniosła w I półroczu 2014 roku jednorazowe koszty 

m.in. na odprawy. 

Rozmiar przeprowadzonych działań nad optymalizacją poziomu zatrudnienia na przełomie lat 

2012-2014 obrazuje poniższy wykres porównujący poziom zatrudnienia na koniec 2011 roku 

z danymi na koniec czerwca 2014 roku.  

 

 

 ZMIANA WARUNKÓW DOSTAW SUROWCÓW 

W stosunku do okresów wcześniejszych Grupa znacznie poprawiła obszar płynności finansowej 

czego potwierdzeniem jest spadek wykorzystania linii kredytowych (o 3,0 mln zł mniej 

w stosunku do końca 2013 roku) oraz zobowiązań krótkoterminowych (o 8,6 mln zł 

w stosunku do końca 2013 roku). Znaczna poprawa zdolności do regulowania zobowiązań 

pozwoliła na zmianę podejścia do współpracy z kontrahentami: realizacja zakupów za gotówkę 

surowców produkcyjnych sięgająca do 20% zapotrzebowania przełożyła się bezpośrednio 

na niższe ceny zakupów i wzrost marżowości Grupy. 

 

 ZMIANY W LOGISTYCE 

W IV kwartale 2013 roku, po analizach wewnętrznych, Spółka podjęła decyzję o zmianie 

podmiotu świadczącego usługi transportu drobnicowego. Ze względu na najniższe koszty oraz 

wysoką jakość usług wybrana została jedna z wiodących firm logistycznych. W analizowanym 

obszarze nastąpiła redukcja kosztów na poziomie około 30%, co miało pozytywny wpływ 

na wynik finansowy w I półroczu 2014 roku. 
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 PORZĄDKOWANIE PORTFOLIO PRODUKTÓW BRANDOWYCH  

Zmiany w produktach brandowych zostały zapoczątkowane w 2013 roku, a proces jest 

kontynuowany w 2014 roku. Wprowadzenie na rynek marki makaronów Makarony Polskie – 

produktu skierowanego do szerokiego kręgu konsumentów spotkało się z przychylnym 

przyjęciem przez odbiorców. Sprzedaż tych produktów w 2013 roku wyniosła ok 5,0 mln zł, 

a już w I półroczu 2014 roku osiągnęła poziom 4,0 mln zł. W kolejnych okresach zaplanowane 

zostało rozszerzenie głównego brandu o produkty innowacyjno-prozdrowotne oraz inne 

zgodne z oczekiwaniami konsumentów. 

 

Projekty i działania przeprowadzone przez Zarząd od 2012 roku tj. redukcja zatrudnienia w obszarze 

sprzedaży i produkcji, zamknięcie zakładu w Płocku, likwidacja magazynu centralnego w Płocku, 

przeniesienie biura sprzedaży z Warszawy do Ząbek, przyczyniły się do poprawy wyniku finansowego 

co przedstawia poniższy wykres.  

 

 

 

Celem Zarządu jest podtrzymanie trendu wzrostowego w kolejnych latach. 
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2.6. OPIS CZYNNIKÓW MAJĄCYCH W OCENIE SPÓŁKI WPŁYW NA WYNIKI OSIĄGNIĘTE PRZEZ 

GRUPĘ MAKARONY POLSKIE W PERSPEKTYWIE III I IV KWARTAŁU 2014 ROKU  

 

W roku 2014 Spółka  skoncentruje swoje działania na następujących kierunkach: 

 

 Zwiększenie udziałów i wzrost poziomu dystrybucji na rynku krajowym  

 wzmocnienie pozycji produktów brandowych poprzez strategię koncentracji na kluczowym 

brandzie Makarony Polskie i optymalizację portfela pozostałych marek, 

 doskonalenie mechanizmów i przyśpieszenie trwających procesów regionalizacji marek 

w segmencie przetworów mięsno-warzywnych, warzywnych i owocowych, co zoptymalizuje 

koszty dystrybucji produktów i radykalnie zwiększy dystrybucję ważoną, 

 optymalizacja i poprawa efektywności struktur sprzedaży,  

 wprowadzenie do sprzedaży: nowych gramatur opakowań makaronu, makaronów z dodatkami 

funkcjonalnymi, poszerzonej oferty makaronów razowych, poszerzonej linii przetworów 

mięsno-tłuszczowych, dań gotowych o zmienionej recepturze, np.: z dodatkiem ziół z upraw 

ekologicznych, poszerzonej linii dżemów wysokosłodzonych ze zwiększoną zawartością 

owoców, 

 weryfikacja współpracy z siecią dystrybucji na poszczególnych krajowych rynkach lokalnych. 

  

 Rozwój eksportu 

 kontynuacja procesu globalizacji firmy poprzez zwiększenie ilości partnerów na rynkach 

docelowych, rozszerzenie współpracy poprzez oferowanie zarówno produktów markowych, 

jak i private label,  

 wzrost liczby odbiorców na rynku europejskim: Austria, Niemcy, Ukraina, Litwa, Łotwa 

i Białoruś oraz na rynkach daleko wschodnich: Chiny, Wietnam, Hongkong i Singapur,  

 rozpoczęcie projektów i współpracy na rynkach: Czechy, Słowacja, Węgry, kraje Beneluxu.  

  

 Rozwój kanału sprzedaży B2B, HORECA i Instytucji 

 rozwój kategorii makaronów, przetworów mięsno-warzywnych i owocowych dostosowanych 

do oczekiwań klientów tego kanału,  

 nawiązanie relacji kooperacyjnych, indywidualizowanie oferty i poprzez to zwiększenie 

konkurencyjności, 

 wykorzystanie potencjału produkcyjnego spółki Stoczek Natura Sp. z o.o. w zakresie 

usługowego konfekcjonowania produktów.  

 wprowadzenie do oferty farszy słonych i nadzień słodkich dedykowanych bezpośrednio 

do zakładów produkcyjnych, np.: cukiernie, piekarnie,  

 poszerzenie oferty o posiłki regeneracyjne skierowane bezpośrednio do klienta B2B. 
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 Budowanie przewagi technologicznej i produkcyjnej poprzez inwestycje w innowacje 

i automatyzacje 

 rozwój działalności R&D w obszarze innowacyjnych produktów: żywności funkcjonalnej, 

prozdrowotnej oraz dedykowanej do konkretnie nazwanych grup docelowych np. dzieci 

i seniorzy, 

 dostosowanie się do globalnych trendów produkcji żywności: produkty convenience, produkty 

prozdrowotne i produkty pakowane w atmosferze modyfikowanej,  

 instalacja nowoczesnych linii do produkcji i pakowania makaronu w zakładzie produkcyjnym 

w Rzeszowie pozwalających na wdrażanie innowacji organizacyjnych i produktowych,  

 instalacja nowoczesnej etykieciarki w zakładzie produkcyjnym w Stoczku Łukowskim, 

obsługującej szeroką gamę opakowań stosowanych obecnie na rynku krajowym i rynkach 

zagranicznych oraz pozwalającej na zastosowanie zróżnicowanych form etykiet.  

 

W ocenie Zarządu Makarony Polskie SA obecna sytuacja finansowa Grupy pozwala na realizację 

przedstawionych powyżej kierunków rozwoju. 

 

 

2.7. ZAGROŻENIA I RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI W POZOSTAŁYCH 

MIESIĄCACH 2014 ROKU  

 

W ocenie Zarządu Makarony Polskie SA obecna sytuacja finansowa Grupy, jej potencjał produkcyjny 

oraz pozycja rynkowa stwarzają szanse dla dalszego rozwoju. Istnieje jednak wiele czynników, 

szczególnie o charakterze zewnętrznym, które bezpośrednio bądź pośrednio mogą mieć wpływ 

na wyniki finansowe osiągane w następnych kwartałach. 

 

RYZYKO UZALEŻNIENIA OD ODBIORCÓW 

Znaczną część przychodów Grupa realizuje poprzez współpracę ze zorganizowanymi 

i scentralizowanymi decyzyjnie sieciami handlowymi. W 2013 roku przeprowadziliśmy dywersyfikację 

odbiorców i zwiększyliśmy liczbę tzw. średnich klientów. Ewentualny brak ciągłości współpracy 

z odbiorcami może wpłynąć na wysokość przychodów. Niektóre umowy handlowe nie zawierają ściśle 

określonej wielkości estymowanych zakupów, jakich odbiorca dokona w czasie obowiązywania 

kontraktu. Istnieje ryzyko, że odbiorcy złożą zamówienia odbiegające ilościowo od przyjętych przez 

Grupę planów miesięcznych, co może spowodować brak możliwości zaspokojenia popytu lub niepełne 

wykorzystanie mocy produkcyjnych, co będzie miało swoje przełożenie na realizowane wyniki. 

W ocenie Grupy ryzyko to nie jest jednak znaczące, ponieważ ilość dostarczanych dotychczas wyrobów 

nie podlegała znaczącym wahaniom w skali roku, kształtując się w możliwych do przewidzenia 

granicach.  
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RYZYKO ZMIAN TENDENCJI RYNKOWYCH  

Ryzykiem mogą być ewentualne zmiany nawyków konsumentów, np. ze względu na rosnące ceny lub 

publikowane powszechnie informacje nt. walorów zdrowotnych danej kategorii produktów.  

Aktualne trendy rynkowe są monitorowane na bieżąco. Spółki Grupy szybko i elastycznie dopasowują 

do nich swoją ofertę, zarówno pod kątem samych produktów, jak i technologii ich wytworzenia. 

Aktualna oferta produktowa Grupy jest modyfikowana zgodnie z tendencjami rynkowymi.  

 

RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI CEN SUROWCÓW 

Istnieje ryzyko zmian cen surowców, w tym przede wszystkim ceny mąki i jaj, które są podstawowymi 

surowcami do produkcji makaronu. Długoterminowy charakter współpracy z odbiorcami skutkuje tym, 

że utrudnione jest podnoszenie cen oferowanych produktów spowodowane wzrostem kosztów ich 

wytworzenia. Nowe cenniki wprowadzane są z opóźnieniem czasowym w stosunku do zmian cen 

surowcowych w związku z czym wzrost cen surowca nie może być w pełni kompensowany 

proporcjonalnym wzrostem cen sprzedaży oferowanych przez Grupę produktów. 

W 2013 roku ceny kluczowych surowców do produkcji makaronów znacząco spadły, wpłynęło to na 

spadek cen makaronów i poprawę ich pozycji w stosunku do produktów substytucyjnych takich jak 

ziemniaki, kasze, ryż.  

W pierwszy półroczu 2014 roku ceny pszenicy zaczęły zniżkować. Kontrakty terminowe na giełdzie 

MATIF w Paryżu spadają. Porównując MATIF styczeń 2014 do czerwca  2014  ceny pszenicy spadły 

o ok. 14% (styczeń 2014 roku – 211,25 Eur/t, czerwiec 2014 roku    – 185,75 Eur/t). Podobne choć 

nieco wolniejsze tendencje obserwujemy na giełdzie CBOT w Chicago. Prognozy urodzajnych zbiorów 

powodują uspokojenie na rynku zbóż. 

Cena masy jajecznej również spadła w I półroczu (o ok. 20%) z poziomu 4,11 zł/kg w styczniu 

do poziomu 3,28 zł/kg w  czerwcu. 

Z ostatnich informacji uzyskanych z europejskiego rynku zbóż wynika, że począwszy od końca 

trzeciego kwartału aż do zbiorów w 2015 roku może skomplikować się sytuacja z mąką produkowaną 

z pszenicy twardej (durum) bowiem zbiory pszenicy durum są w Europie złej jakości. W związku z tym 

Spółka planuje zawarcie długoterminowych kontraktów (półrocznych i rocznych) tak aby ustrzec się 

przed nadmiernie wysokimi cenami tego surowca. Duży wzrost cen semoliny z pewnością będzie 

skutkował wzrostem cen makaronów produkowanych z tego typu mąki. 

 

RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KURSÓW WALUT  

Grupa Makarony Polskie jest importerem semoliny i eksporterem wyrobów gotowych. Ceny sprzedaży 

produktów Grupy są każdorazowo ustalane i uwzględniają aktualną wysokość kursów walutowych tak, 

aby zapewnić satysfakcjonującą rentowność sprzedaży.  

Osłabienie się złotego może mieć negatywny wpływ na poziom rentowności działalności prowadzonej 

przez Grupę jako importera. Celem minimalizacji ryzyka zmian kursów walutowych środki uzyskiwane 
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przez Grupę ze sprzedaży eksportowej są wykorzystywane na zakup surowców poza granicami Polski. 

Dążymy również do minimalizacji ryzyka walutowego poprzez zabezpieczanie kursów. 

W 2014 roku wartość eksportu i importu Grupy Makarony Polskie powinny się zrównoważyć 

co ograniczy ryzyko kursowe.  

 

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ  

Wszystkie obszary działalności Grupy Makarony Polskie należą do segmentów silnie konkurencyjnych. 

Istnieje ryzyko, iż nasilone działania konkurentów, przejawiające się głównie w pogarszaniu warunków 

handlowych wpłyną na rentowność i przychody Grupy co może wpłynąć na realizację zakładanych 

celów. 

Wszystkie działania otoczenia konkurencyjnego są na bieżąco monitorowane i precyzyjnie analizowane 

przez dział marketingu Grupy, co pozwala na szybkie reagowanie w zakresie ewentualnych zagrożeń.  

 

RYZYKO ZMIENNEGO OTOCZENIA PRAWNEGO I PODATKOWEGO 

Polski system prawny i podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami. Niekorzystnym czynnikiem 

dla działalności spółek Grupy mogą być zmieniające się przepisy prawa jak również różne jego 

interpretacje. Praktyka pokazuje, iż interpretacja przepisów prawa poprzez organy skarbowe 

i orzecznictwo sądowe w aspekcie opodatkowania jest niejednokrotnie niespójna. W przypadku spółek 

działających na rynku polskim istnieje większe ryzyko prowadzenia działalności niż w krajach 

o stabilnych i ugruntowanych systemach prawnych i podatkowych. Wszystkie regulacje prawne 

są na bieżąco śledzone przez zespoły ds. jakości, a wymagane prawem zmiany są wdrażane 

w produktach i na ich opakowaniach bez zbędnej zwłoki. Nad zabezpieczeniem interesów Spółki 

w zakresie zmian prawnych czuwają zespoły prawne, które w odpowiednim czasie podejmują 

stosowne działania, mające na celu minimalizację ewentualnych skutków tych zmian. 

 

Ryzyko związane ze zmianami cen energii elektrycznej  

Istnieje ryzyko znaczących zmian cen energii elektrycznej, które może niekorzystnie wpłynąć na koszty 

wytwarzanych produktów ze względu na duży udział kosztów energii elektrycznej w strukturze 

kosztów. Spółka wyeliminowała to ryzyko stając się członkiem grupy zakupowej i zawierając umowę 

gwarantującą stałe w okresie całego roku ceny dostarczanej energii. 

 

 

2.8. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ 

PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW ZA 2014 ROK 

 

Grupa Makarony Polskie nie publikowała prognoz finansowych na rok obrotowy 2014. 
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3. POZOSTAŁE INFORMACJE  

 

 

3.1. POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA 

ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  

 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące 

zobowiązań i wierzytelności Spółki lub jednostki zależnej, których łączna wartość stanowiłaby 

co najmniej 10% kapitałów własnych firmy Makarony Polskie SA. 

 

 

3.2. ISTOTNE TRANSAKCJE I WYDARZENIA W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU I PO DACIE 

BILANSOWEJ  

 

3.2.1. Istotne transakcje i wydarzenia w okresie I półrocza 2014 roku 

 

ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

W czerwcu 2014 roku spółka Makarony Polskie SA zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, 

w trybie korespondencyjnym, aneks do umowy kredytu otwartego w rachunku bieżącym z limitem 

kredytowym w kwocie 5,0 mln zł. Aneks przedłużył termin przedmiotowego zobowiązania do dnia 

31 maja 2015 roku. Dotychczasowy termin zapadalności ww. kredytu przypadał na dzień 31 maja 

2014 roku. Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianom. 

 

3.2.2. Istotne transakcje i wydarzenia po dacie bilansowej 

 

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ANIMATORA EMITENTA NA GPW 

W lipcu 2014 roku spółka Makarony Polskie SA zawarła z Domem Maklerskim Banku Ochrony 

Środowiska SA w Warszawie umowę o pełnienie funkcji animatora emitenta na Giełdzie Papierów 

Wartościowych. Umowa ta została zaakceptowana przez GPW w dniu 31 lipca 2014 roku. 

 

 

3.3. ISTOTNE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI  

 

W okresie I półrocza 2014 roku spółka Makarony Polskie SA nie zawierała ze spółką zależną Stoczek 

Natura Sp. z o.o. istotnych transakcji. 
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Pomiędzy spółkami Grupy Makarony Polskie obowiązuje porozumienie o wspólnej dystrybucji 

produktów spółek Makarony Polskie SA i Stoczek Natura Sp. z o.o. poprzez sieć dystrybucji firmy 

Makarony Polskie SA. Porozumienie zostało zawarte w celu poprawy efektywności sprzedaży 

produktów Grupy. Wynagrodzenie z tytułu umowy nie odbiega od stosowanych na rynku. 

 

 

3.4. UDZIELONE PORĘCZENIA KREDYTU, POŻYCZKI I GWARANCJE  

 
 

3.4.1. Informacje o udzielonych poręczeniach 

 

Makarony Polskie SA  

W trakcie I półrocza 2014 spółka Makarony Polskie SA nie udzielała poręczeń.  

 

Stoczek Natura Sp. z o.o. 

W trakcie I półrocza 2014 spółka Stoczek Natura Sp. z o.o. udzielała poręczeń spółce dominującej 

Makarony Polskie SA, a ich stan na dzień 30 czerwca 2014 roku zaprezentowano poniżej:  

 

Zobowiązania obce 
Nazwa 

Wierzyciela 
Wysokość 
poręczenia 

Data 
zabezpieczenia 

Data 
ważności 

Stan 
zabezpieczonego 

zobowiązania 
na 30.06.2014 

Poręczenie kredytu w rachunku 
bieżącym w wys. 4,0 mln zł 

BZ WBK 8 000 tys. zł 18.10.2013 14.10.2017 1 575 tys. zł 

Poręczenie kredytu inwestycyjnego w 
wys. 15,0 mln zł 

BZ WBK 30 000 tys. zł 18.10.2013 30.09.2021 13 368 tys. zł 

Poręczenie kredytu obrotowego w 
wys. 5,0 mln zł 

Bank BGK 5 000 tys. zł 14.06.2013 bezterminowo 4 741 tys. zł 

Poręczenie kredytu otwartego w 
rachunku bieżącym w wys. 5,0 mln zł 

Bank BGK 5 000 tys. zł 14.06.2013 bezterminowo 5 000 tys. zł 

 

Spółka Stoczek Natura Sp. z o.o. nie otrzymała wynagrodzenia za poręczenia udzielone w okresie 

I półrocza 2014 roku spółce dominującej Makarony Polskie SA. 

 

 

3.4.2. Informacje o udzielonych pożyczkach 

 

W dniu 12 maja 2014 roku spółka Makarony Polskie udzieliła Polskie Izbie Makarony pożyczki 

w wysokości 0,47 mln zł (pożyczka wypłacona w dwóch ratach: 0,15 mln zł do dnia 20 maja 
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i 0,32 mln zł do dnia 20 sierpnia). Termin spłaty zobowiązania przypada na dzień 31 grudnia 2014 

roku. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w oparciu o warunki rynkowe. 

 

W trakcie I półrocza 2014 spółka Stoczek Natura Sp. z o.o. nie udzielała pożyczek.  

 

 

3.4.3. Informacje o udzielonych gwarancjach 

 

W trakcie I półrocza 2014 spółki Grupy Makarony Polskie nie udzielały gwarancji. 

 

 

 

 
  …………………………………… 

  Zenon Daniłowski 
  Prezes Zarządu 


