
Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za II kwartał 2005 r. 
Grupy Kapitałowej HOOP Spółka Akcyjna. 
 
 
 

1. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej HOOP S.A.            
i podlegających konsolidacji na dzień 30 czerwca 2005 roku. 

 
- jednostka dominująca - HOOP S.A.  z siedzibą w Warszawie,  01-102,          

ul. Jana Olbrachta 94 
 

- jednostka zależna – Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych Woda  
Grodziska Sp. z o.o.   z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065,         
ul. St. Mikołajczyka 8,   w której HOOP S.A. posiada 99,88% udziałów 
dających 99,88% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.        
Działalność PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. polega głównie na 
dzierżawieniu majątku produkcyjnego stanowiącego jej własność. 

 
- jednostka zależna – Pomorskie Centrum Dystrybucji HOOP Sp. z o.o.         

z siedzibą w Koszalinie, 75-209,  ul. BoWiD 9e,   w której HOOP S.A. posiada 
75% udziałów dających 75% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.              
Podstawowym przedmiotem działalności PCD HOOP Sp. z o.o. jest hurtowa 
sprzedaż napojów 

 
- jednostka zależna – Grupa Kapitałowa Megapack, z jednostką dominującą  

OOO Megapack z siedzibą w Promozno,  Widnoje, Dystrykt Leninskiy, 
Region Moskiewski, Federacja Rosyjska, w której HOOP S.A. posiada udział 
stanowiący 50% kapitału zakładowego. Podstawowym przedmiotem 
działalności Grupy Kapitałowej Megapack Sp. z o.o. jest usługowe rozlewanie 
napojów,  produkcja napojów własnych na podstawie licencji, między innymi 
pod znakami towarowymi HOOP i Arctic, oraz ich dystrybucja na obszarze 
Federacji Rosyjskiej. 

 
- jednostka współzależna – Transport – Spedycja – Handel - Sulich Sp. z o. o. 

z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Przedmiotem działalności spółki jest 
samochodowy transport drogowy. Spółka weszła do Grupy Kapitałowej w 
dniu 5 lipca 2004 roku. HOOP S.A. objęła udziały stanowiące 50% 
podwyższonego kapitału zakładowego dające 50% głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników spółki. 

 
W II kwartale 2005 roku struktura Grupy Kapitałowej HOOP S.A. nie zmieniła się w 
porównaniu z pierwszym kwartałem 2005 roku. 
 

2. Zasady rachunkowości 
 
Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HOOP S.A. 

za II kwartał 2005 roku oraz za okres porównywalny zostało sporządzone zgodnie z 
wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 

Skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej - HOOP S.A. za II kwartał 
2005 roku oraz za okres porównywalny zostało sporządzone zgodnie  z zasadami ustawy o 



rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia 
przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek 
powiązanych (Dz. U. Nr. 152, poz. 1729) oraz §98 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 
marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49 poz. 463). 

Skonsolidowanym sprawozdaniem za II kwartał 2005 objęte zostały konsolidowane 
metodą pełną spółki zależne PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o., Pomorskie Centrum 
Dystrybucji HOOP Sp. z o.o. i Grupa Kapitałowa Megapack oraz konsolidowana metodą 
praw własności jednostka współzależna Transport – Spedycja – Handel - Sulich Sp. z o. o.  
 
 
 
 
Różnice pomiędzy krajowymi zasadami rachunkowości a zasadami wynikającymi z 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSSF) 
 
W poniższej tabeli zostały zaprezentowane różnice wynikające z dostosowywania 
sprawozdań przygotowanych według krajowych zasad rachunkowości do zasad wynikających 
z MSSF . 
 
 

Specyfikacja Kapitał własny 
na 30.06.2005 

Wynik netto 
narastająco za I i 
II kwartał 2005 

Kapitał własny 
na 30.06.2004 

Wynik netto 
narastająco za I i 
II kwartał 2004 

Wartości  
zgodnie z ustawą o 

rachunkowości 
83 553 893 103 249 -2 935 

 

1.          Amortyzacja 493 -168 458 -83 
2. Kapitał z  aktuali-   

zacji wyceny 0  0 0 

3. Podatek odroczony -91 31 -88 15 
4. Wycofanie odpisu 

firmy Megapack 10 818 3 606 3 606 3 606 

5. Wycofanie odpisu 
Woda Grodziska 1 174 -246 1 666 -246 

Suma korekt 12 394 3 223 5 642 3 292 
Wartości po 
korektach 

Zgodnie z MSSF 
95 947 4 116 108 891 357 

 
1. Korekta kosztów amortyzacji  
– wycofanie jednorazowych odpisów niskocennych środków trwałych i  dokonywanie 

odpisów w czasie ekonomicznej  użyteczności tych składników majątku 
– korekta kosztów amortyzacji na skutek wyodrębnienia części składowych środków 

trwałych o innym okresie ekonomicznej przydatności. 
 

2. Wycofanie skutków urzędowego przeszacowania niezgodnego z MSSF - nie miało 
wpływu na kapitał z uwagi na przeniesienie tej wartości na wynik z lat ubiegłych. 

. 
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3. Zmiana wysokości podatku odroczonego w wyniku korekty nr 1 
 
4. Wycofanie odpisu wartości firmy Megapack naliczanego zgodnie z krajowymi 

zasadami rachunkowości lecz niezgodnego z MSSF. 
 

5. Wycofanie odpisu ujemnej wartości firmy PPWM Woda Grodziska naliczanego 
zgodnie z krajowymi zasadami rachunkowości lecz niezgodnego z MSSF. 
 

W toku prac audytorskich nad skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy HOOP za 2004 rok 
zmieniono podejście do zagadnienia ustalania zgodnej z MSSF amortyzacji składników 
majątku    W związku z  tym zmianie uległy wartości korekt dostosowawczych do MSSF za I 
kwartał 2005 roku i okres porównywalny. 
Poniżej prezentujemy tabele ze specyfikacją korekt – pierwsza tabela zawiera dane 
opublikowane wraz ze sprawozdaniem za I kwartał 2005, druga tabela prezentuje dane 
skorygowane za I 2005 kwartał i okres porównywalny. 
 
Było: 
 

Specyfikacja Kapitał własny 
na 31.03.2005 

Wynik netto za 
I kwartał 2005 

Kapitał własny 
na 31.03.2004 

Wynik netto za I 
kwartał 2004 

Wartości przed 
korektami  

zgodnie z ustawą o 
rachunkowości 

92.742 -5.787 106.408 -2.808 

1.          Amortyzacja 27.603 759 23.590 1.158 

2. Kapitał z  aktuali-   
zacji wyceny -41 0 -41 0 

3. Podatek odroczony -5.244 -144 -4.482 -220 
4. Wycofanie odpisu 

firmy Megapack 1.803 1.803 2.016 2.016 

5. Wycofanie odpisu 
Woda Grodziska -123 -123 1.789 -123 

Suma korekt 23.998 2.295 22.872 2.831 
Wartości po 
korektach 

Zgodnie z MSSF 
116.740 3.492 129.280 23 

 
1  Korekta odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wynikająca z dostosowania 

stawek amortyzacyjnych do rzeczywistych okresów ekonomicznej użyteczności 
środków trwałych 

2 Wycofanie skutków urzędowego przeszacowania niezgodnego z MSSF -. 
3 Zmiana wysokości podatku odroczonego w wyniku korekty nr 1 
4 Wycofanie odpisu wartości firmy Megapack naliczanego zgodnie z krajowymi 

zasadami rachunkowości lecz niezgodnego z MSSF. 
5 Wycofanie odpisu ujemnej wartości firmy PPWM Woda Grodziska naliczanego 

zgodnie z krajowymi zasadami rachunkowości lecz niezgodnego z MSSF 
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Powinno być 

Specyfikacja Kapitał własny 
na 31.03.2005 

Wynik netto za 
I kwartał 2005 

Kapitał własny 
na 31.03.2004 

Wynik netto za I 
kwartał 2004 

Wartości  
zgodnie z ustawą o 

rachunkowości 
84 110 -5.787 106.408 -2.808 

1. Amortyzacja 575 -86 512 -29 

2. Kapitał z  aktuali-    
zacji wyceny 0  0 

  

3. Podatek odroczony -98 11 -98 5 

4. Wycofanie 
odpisów -  spółka 
Megapack 

9 015 1.803 1920 2 016 

5. Odpis 
jednorazowy – 
spółka Woda 
Grodziska  

1 297 -123 1 789 -123 

Suma korekt 10 789 1 605 
 4 123 1 869 

Wartości po 
korektach 

Zgodnie z MSSF 
94 899 -4 182 

 110 531 939 

 
1. Korekta kosztów amortyzacji  
– wycofanie jednorazowych odpisów niskocennych środków trwałych i  dokonywanie 

odpisów w czasie ekonomicznej  użyteczności tych składników majątku 
– korekta kosztów amortyzacji na skutek wyodrębnienia części składowych środków 

trwałych o innym okresie ekonomicznej przydatności. 
 

2. Wycofanie skutków urzędowego przeszacowania niezgodnego z MSSF - nie miało 
wpływu na kapitał z uwagi na przeniesienie tej wartości na wynik z lat ubiegłych. 

 
3. Zmiana wysokości podatku odroczonego w wyniku korekty nr 1. 

 
4. Wycofanie odpisu wartości firmy Megapack naliczanego zgodnie z krajowymi 

zasadami rachunkowości lecz niezgodnego z MSSF. 
 

5. Wycofanie odpisu ujemnej wartości firmy PPWM Woda Grodziska oraz 
jednorazowy odpis w miesiącu nabycia udziałów – dokonanego zgodnie z 
krajowymi zasadami rachunkowości lecz niezgodnego z MSSF. 

 
 

Osiągnięty zysk brutto za II kwartał 2005 roku obejmuje różnicę pomiędzy utworzonymi a 
rozwiązanymi odpisami aktualizującymi wartość należności oraz zapasów w wysokości               
1 171 tys. zł.   
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W II kwartale 2005 r. nastąpił zmniejszenie o 1 545  tys. zł aktywa oraz wzrost o 1 506 
tys. zł. rezerwy z tytułu przejściowej różnicy w podatku dochodowym, co obniżyło  wynik 
netto  II kwartału  o 3 051 tys. zł. 

3. Porównywalność danych 
 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2005 roku jako dane 
porównywalne z 2004 roku zaprezentowano, dane skonsolidowane nie obejmujące jednostki 
współzależnej Transport – Spedycja – Handel - Sulich Sp. z o. o., której udziały zostały 
nabyte III w kwartale 2004 roku.  

 
 
4. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej HOOP S.A. w 

okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich 
dotyczących. 

  
 

W II kwartale 2005 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Grupa 
Kapitałowa HOOP S.A. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 9,7%. oraz 
zanotowała zysk netto w wysokości 8.298 tys. zł. co oznacza wynik o 7.002 tys. zł. wyższy 
niż osiągnięty w II kwartale 2004 roku zysk netto w wysokości 1.296 tys. zł. 

Na szczególną uwagę zasługuje znaczne zwiększenie zysku netto uzyskanego w II 
kwartale 2005 w stosunku do II kwartału 2004, mimo braku w bieżącym roku takich pozycji 
jak występujące w II kwartale 2004 roku: 

a) dodatkowy przychód w wysokości 1.204 tys. zł. w związku z zakończeniem 
postępowania restrukturyzacyjnego dotyczącego zaległości podatkowych Wody 
Grodziskiej 

b) występująca w HOOP S.A. nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w 
wysokości 2.903 tys. zł.  

 
 
 

Wzrost przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym 
 
Wzrost przychodów Grupy Kapitałowej jest prawie w całości zasługą jednostki dominującej – 
HOOP S.A., której przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w II 
kwartale 2005 roku 121 020 tys.  złotych i były wyższe o 15,1% od przychodów w II kwartale 
2004 roku (105 167 tys. zł). , a przychody ze sprzedaży produktów wyniosły w II kwartale 
2005 roku 117 100 tys. zł. i były wyższe o 14,3% niż w II kwartale 2004 roku (102 459 tys. 
zł.). 
W rozbiciu na poszczególne grupy wyrobów, zmiany sprzedaży za II kwartał 2005 roku w 
ujęciu wartościowym na bazie rok do roku kształtowały się w sposób następujący: w kategorii 
napojów gazowanych nastąpił wzrost o 10,9%, w kategorii napojów niegazowanych nastąpił 
wzrost o 7,6%, a w segmencie wody mineralnej zanotowano wzrost o 29,9%. 

W przypadku Grupy Megapack w II kwartale 2005 wystąpił duży ilościowy wzrost 
produkcji i stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych wynikający z realizacji podpisanych z 
PepsiCo umów na usługowe rozlewanie napojów. 
Wzrost ten nie pociągnął za sobą proporcjonalnego wzrostu przychodów ze sprzedaży ze 
względu na fakt, że usługowe rozlewanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych jest 
rozliczane w inny sposób. 
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Zgodnie z rosyjskimi przepisami przy usługowej produkcji napojów z zawartością alkoholu to 
producent, który posiada odpowiednie zezwolenia jest zobowiązany do zakupu wszystkich 
surowców i sprzedaje zamawiającemu cały, kompletny wyrób, ponosząc jednocześnie 
wysokie koszty z tytułu zakupu surowców.  
Natomiast przy usługowej produkcji napojów bezalkoholowych możliwa jest praca na 
surowcach dostarczonych przez zamawiającego i wtedy producent wystawia fakturę jedynie 
na usługę rozlewu – kwotę kilkakrotnie niższą niż w przypadku fakturowania za kompletny 
wyrób, nie ponosząc przy tym kosztów zakupu surowców. 
Z uwagi na fakt, że końca 2004 roku Megapack produkował usługowo głównie napoje 
alkoholowe, a w 2005 roku wytwarza przede wszystkim napoje bezalkoholowe dla PepsiCo, 
przy których przychodem są jedynie usługi rozlewu , znacznie zwiększona produkcja nie 
powoduje zwiększenia wartości przychodów ze sprzedaży , natomiast przyczynia się do 
zdecydowanego wzrostu uzyskiwanej marży co jest wyraźnie widoczne przy porównaniu 
wyniku netto Grupy Megapack za II kwartał 2005 (+ 3.478 tys.zł.) z wynikiem za II kwartał 
2004 roku (- 2.798 tys. zł.) 

  
 
 
 
5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających 

znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej HOOP S.A. 
 

W II kwartale roku 2005 Grupa Kapitałowa  HOOP S.A. zanotowała zysk netto  w wysokości 
8.298 tys. zł., podczas gdy osiągnięty  w II kwartale roku ubiegłego zysk netto wynosił 1.296 
tys. zł. 
Istotne czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej HOOP 
S.A. w II kwartale 2005 w stosunku do II kwartału 2004 roku: 
 

c) Zysk netto w wysokości   7.079 tys. zł. osiągnięty przez jednostkę dominującą  w II  
kwartale 2005, co stanowi wynik o 5.990 tys. zł. lepszy niż osiągnięty w II kwartale 
2004 roku zysk  w wysokości 1.089 tys. zł.             

d) Wypracowanie przez Grupę Megapack.w II kwartale 2005 zysku netto w wysokości 
3.478 tys. zł. , podczas gdy w II kwartale 2004 zanotowała stratę w wysokości 2.798 
tys.zł.                

e) Zanotowana w II kwartale 2005 przez PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. strata netto 
w wysokości 354 tys. zł. , wobec uzyskanego w II kwartale 2004 roku zysku netto w 
wysokości 1.825 tys. zł. , przy czym należy pamiętać, że w II kwartale 2004 roku 
Woda Grodziska zanotowała jednorazowy, dodatkowy przychód w wysokości 1.204 
tys. zł. w związku z zakończeniem postępowania restrukturyzacyjnego dotyczącego jej 
zaległości podatkowych. 

f) Uzyskany w II kwartale 2005 przez  Pomorskie Centrum Dystrybucji HOOP Sp. z o.o. 
zysk netto w wysokości 261 tys. zł., którego 75% , wraz z korektami 
konsolidacyjnymi dało kwotę –169 tys. zł. stanowiącą wpływ PCD HOOP Sp. z o.o. 
na wynik netto Grupy za II kwartał 2005. W II kwartale 2004 wpływ PCD HOOP Sp. 
z o.o. na wynik netto Grupy wynosił –172 tys. zł. 
 

 
Na wyniki finansowe osiągnięte w II kwartale 2005 roku przez jednostkę dominującą - HOOP 
S.A. w porównaniu z wynikami z II kwartału 2004 roku, znaczący wpływ miały przede 
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wszystkim wyższe niż w roku ubiegłym przychody ze sprzedaży produktów oraz 
zdecydowana redukcja kosztów we wszystkich obszarach działalności Spółki. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że mimo wzrostu sprzedaży produktów o 14,3% 
 - koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły jedynie o  8,7% 
 - koszty sprzedaży wzrosły jedynie o    0,9% 
 - koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się o   25,7% 
 
Dzięki wymienionym powyżej osiągnięciom w II kwartale 2005 udało się uzyskać zysk brutto 
ze sprzedaży w wysokości 10.686 tys. zł. , o 10.178 tys. zł. wyższy niż osiągnięty w roku 
ubiegłym.  

Kolejną pozycją wpływającą w znaczący sposób na wyniki są różnice kursowe.  
W II kwartale 2004 roku wystąpiła nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi 
różnicami kursowymi w wysokości 2.903 tys. zł. podczas gdy w II kwartale 2005 zanotowano 
nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w wysokości 228 tys. zł., co oznacza 
pogorszenie wyniku II kwartału 2005 do II kwartału 2004 z tytułu różnic kursowych o 3.131 
tys. zł.   

 
 

 
 
6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne 

dane finansowe, nie ujętych w tych danych, a mogących w znaczący sposób 
wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej HOOP S.A. 

 
Brak takich zdarzeń. 

 
 
7. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 

 
Spółka nie publikowała oficjalnych prognoz wyników finansowych na rok 2005. 

 
 

8. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A.,  na 
dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych 
przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby 
głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów 
na WZA oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji 
emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

 
 
Wg stanu na dzień przekazania raportu co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA 
HOOP S.A., posiadają:  

 
Dariusz Wojdyga 

 
5 729 349 akcji, co stanowi 43,77% udziału w kapitale zakładowym HOOP S.A. 
6 040 605 głosów, co stanowi 44,03% ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A.  
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Marek Jutkiewicz 
 

3 825 756 akcji, co stanowi 29,23% udziału w kapitale zakładowym HOOP S.A. 
4 033 260 głosów, co stanowi 29,39% ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A.  
 
 
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
 
692 076 akcji, co stanowi 5,29 % udziału w kapitale zakładowym HOOP S.A. 
692 076 głosów, co stanowi 5,04 % ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A. 
 

 
W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły zmiany w 
stanie posiadania akcji HOOP S.A. przez głównych akcjonariuszy. 

 
 
 
 
9. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji HOOP S.A. lub uprawnień do nich 

(opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące  
 

Według informacji posiadanych przez Spółkę w dniu przekazania skonsolidowanego raportu 
za II kwartał 2005 roku następujące osoby nadzorujące i zarządzające posiadały akcje spółki: 

 

Liczba Akcji Udział w kapitale 
zakładowym Głosów na WZA Akcjonariusz 

 12.08.2005 16.05.2005 12.08.2005 16.05.2005 12.08.2005 16.05.2005
Dariusz 

Wojdyga 5 729 349 5 729 349 43,77% 44,91% 44,03% 45,12% 

Marek 
Jutkiewicz 3 825 756 3 825 756 29,23% 29,99% 29,39% 30,12% 

 
 
  
 
10. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z 
uwzględnieniem informacji w zakresie: 

 
a. postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub 

jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% 
kapitałów własnych emitenta, 

b. dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, 
których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów 
własnych emitenta.  

 
W II kwartale 2005 r. nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań lub 
wierzytelności HOOP S.A. lub jednostki od niej zależnej, których łączna wartość stanowi co 
najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 
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11. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub 
wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji 
(łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku 
obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro – 
jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na 
warunkach rynkowych w ramach Grupy Kapitałowej, a ich charakter i warunki 
wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub 
jednostkę od niego zależną. 

 
W II kwartale 2005 r. HOOP S.A. jak i jednostki od niej zależne nie zawierały żadnych 
transakcji z podmiotami powiązanymi, które nie byłyby transakcjami typowymi i 
rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w ramach Grupy Kapitałowej, a ich 
charakter i warunki nie wynikałyby z bieżącej działalności operacyjnej,  prowadzonej przez 
Spółkę lub jednostkę od niej zależną. 

 
 
 

12. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną 
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu 
podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, jeżeli łączna wartość istniejących 
poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów 
własnych emitenta. 

 
W II kwartale 2005 r. HOOP S.A. jak i jednostki od niej zależne nie udzieliły poręczeń 
kredytu lub pożyczki oraz nie udzieliły gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub 
jednostce od niego zależnej tak, aby łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji 
stanowiła równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych HOOP S.A. 

 
 
 

13. Inne informacje, które są istotne dla Grupy Kapitałowej HOOP S.A., jej sytuacji 
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz takich, 
które mają wpływ na możliwość realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową. 

 
Brak takich informacji. 
 
 

 
14. Wskazanie czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte przez grupę 

kapitałową HOOP S.A. wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 
 

 Największy wpływ na osiągane w przyszłości wyniki, oprócz typowych czynników takich 
jak: 
- warunki pogodowe, 
- kształtowanie się kursów walut (głównie EURO względem PLN), 
- kształtowanie się cen surowców (głównie cukru i ropy naftowej) 
 

będą miały także następujące czynniki: 
 

- rozwój działalności Grupy Megapack na rynku rosyjskim, 
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- przyszły wzrost przychodów ze sprzedaży bazujący na zrealizowanych inwestycjach 
zwiększających znacznie potencjał produkcyjny HOOP S.A. , 

- rozwój eksportu, zwłaszcza do strefy EURO, co ograniczy wpływ zmian kursu EURO 
względem PLN na wyniki finansowe HOOP S.A. 

 
Za czynnik o szczególnym znaczeniu dla wyników generowanych przez podmiot dominujący 
Grupy HOOP S.A., w chwili obecnej Spółka uważa potencjalne możliwości eksportowe, 
które pozwolą na zwiększenie przychodów i generowanych marż, poprawę wykorzystania 
majątku produkcyjnego, a także ograniczą wpływ zmian kursów walut na wyniki. 
 
Ponadto istotnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na przyszłe wyniki HOOP S.A. 
powinien być szybko zmniejszający się poziom zobowiązań leasingowych, co będzie 
skutkowało obniżeniem kosztów odsetkowych. 
 
W przypadku całej Grupy Kapitałowej HOOP S.A. istotny będzie rozwój Grupy Megapack, a 
zwłaszcza dynamika przychodów ze sprzedaży marek własnych oferowanych przez rosyjską 
spółkę. W latach 2003-2004 nakłady na promocję marek „Arctic” i „HOOP” osiągnęły 
poziom około 5,0 mln USD. Ponoszone nakłady na promocję Grupa traktuje jako inwestycję 
niezbędną dla osiągnięcia przyszłych korzyści w postaci zwiększonych przychodów.  Wzrost 
sprzedaży marek własnych pozwoli poprawić stopień wykorzystania posiadanych mocy 
produkcyjnych, ponadto przyczyni się do poprawy rentowności przedsiębiorstwa poprzez 
wyższe realizowane marże na sprzedaży.  
Niezależnie od szybkiego rozwoju produkcji i sprzedaży marek własnych, prowadzone są 
działania mające na celu zwiększanie przychodów z usługowego rozlewania napojów. W ich 
wyniku zostały podpisane kontrakty zapewniające uzyskanie w 2005 roku znacznie wyższych 
przychodów z usług rozlewu niż w roku 2004. 
Efektem podjętych działań jest zdecydowana poprawa wyniku netto osiągniętego przez Grupę 
Megapack w I półroczu 2005 roku w porównaniu z wynikiem z I półrocza 2004 roku. 


	Wzrost przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym

