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Ocena Spółki przez Radę Nadzorczą 
 
 
 
Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości publicznej przygotowaną przez Radę Nadzorczą 
„Ocenę Spółki HOOP S.A. w 2003 r.” łącznie ze „Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z 
wyników badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 
roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 
31 grudnia 2003 roku”. 
 
 
 

OCENA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SYTUACJI SPÓŁKI  W 2003 ROKU 
 

       Działając na podstawie  Statutu Spółki i 18 zasady „Dobrych praktyk w spółkach 

publicznych”  Rada nadzorcza HOOP S.A. w dniu 17.08.2004 roku przyjęła uchwałę w 

przedmiocie  oceny sytuacji Spółki za rok 2003 o następującej treści:   

       Na podstawie działalności Rady Nadzorczej w 2003 roku, podejmowanych uchwał, 

przeprowadzonych analiz dotyczących bieżącej sytuacji  Spółki w 2003 roku, jak również na 

podstawie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z 

badania sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki w roku 2003 

jako dobrą. 

       W 2003 roku Spółka utrzymała pozycję lidera w obszarze  produkcji i dystrybucji 

napojów gazowanych i niegazowanych, utrzymując dynamikę sprzedaży i udział w rynku w 

poszczególnych segmentach podobnie jak w latach ubiegłych. 

        Spółka z sukcesem kontynuowała sprzedaż nowych marek  w tym szczególnie wody 

„Arctic”, której przyrost sprzedaży wyniósł ponad 50% w stosunku do roku 2002.  

         Z sukcesem sfinalizowano proces oferty publicznej akcji Spółki dla inwestorów 

instytucjonalnych i indywidualnych . Środki pozyskane  w jej wyniku istotnie wpłynęły na 

poprawę wskaźników  finansowych Spółki. Zwiększył się udział kapitałów własnych  w 



finansowaniu majątku oraz znacznie spadł wskaźnik relacji zobowiązań do kapitałów 

własnych .  

           W 2003 roku Spółka zakończyła szeroki proces inwestycyjny związany ze 

zwiększeniem mocy produkcyjnych szczególnie w Zakładzie Produkcyjnym w Grodzisku 

Wielkopolskim. Zakończenie tego procesu stworzyło Spółce silną bazę produkcyjną 

składającą się z Zakładów Produkcyjnych  w Bielsku Podlaskim, Tychach i Grodzisku 

Wielkopolskim pozwalającą na planowanie istotnego zwiększenia sprzedaży w latach 

następnych zarówno produktów własnych jak również marek prywatnych. 

            Rozszerzeniu możliwości produkcji i zwiększenia sprzedaży produktów HOOP 

służyło sfinalizowanie w końcu roku 2003 , zakupu 50% udziałów w spółce „MEGAPACK” 

prowadzącej działalność na rynku Federacji Rosyjskiej . Tym samym Spółka  zrealizowała 

jeden z głównych celów publicznej emisji akcji.  

             W 2003 roku Spółka zakończyła proces budowy  struktury produkcji i dystrybucji , co 

wymaga dostosowania metod zarządzania  Spółką do nowej sytuacji.  

             W 2003 roku utrzymane zostały zadawalające wskaźniki płynności finansowej przy 

zauważalnym spadku rentowności działalności wynikającym głownie ze zwiększenia kosztów 

działalności, w tym produkcji i kosztów finansowych. 

              Mając powyższe na względzie Rada Nadzorcza zwraca uwagę na konieczność 

zwiększenia rentowności działalności Spółki w 2004 roku  poprzez dostosowanie kosztów 

własnych do przychodów ze sprzedaży produktów. 

 Podsumowując wyniki Spółki w 2003 roku  Rada Nadzorcza wskazuje na konieczność 

dokończenia przez Zarząd Spółki prac nad nową  strategią rozwoju Spółki na lata 2005-2007 

ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia sprzedaży na rynkach Rosji, Europy Środkowej 

i Zachodniej. 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej HOOP S.A. 

 

Andrzej Jesionek 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
SPRAWOZDANIE  RADY NADZORCZEJ 

HOOP  S.A. 
z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki  sporządzonego na dzień 31 

grudnia 2003 roku oraz 
 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 
grudnia 2003 roku. 

 
 
 
I. Rada Nadzorcza HOOP S.A. na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2004 roku  zapoznała się i 

dokonała analizy sprawozdania finansowego Spółki  za rok 2003,  na które składają się 
następujące dokumenty:  

 
i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
ii) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku , wykazujący po stronie aktywów 

i pasywów sumę 315.093 tys. zł. (słownie: trzysta piętnaście milionów 
dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), 

iii) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2003 roku do 
dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.413 tys. zł. 
(słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy złotych), 

iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku 
do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 
69.940 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści 
tysięcy złotych), 

v) rachunek  przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 
grudnia 2003 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 
265 tys. zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

vi) dodatkowe informacje i objaśnienia 
wraz z opinią biegłego rewidenta – Deloitte & Touche  Audit Services  Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego  Spółki za okres  od 
dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku i raportem biegłego rewidenta 
Deloitte & Touche  Audit Services  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003. 

 
II.  Rada Nadzorcza zapoznała się również ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki 

w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, 
 

III. Zarząd Spółki na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 37/2003 z dnia 26 listopada 
2003  roku zlecił dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok, 
biegłemu rewidentowi- Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  „Deloitte & Touche 
Audit Services” z siedzibą w Warszawie. W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach: 



       
- zgodnie co do formy i treści z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości i statutem Spółki, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 
października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, z późniejszymi 
zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 
roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt 
emisyjny oraz skrót prospektu, z późniejszymi zmianami, 

 
- zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi tą ustawą i polityką 

rachunkowości przyjętą przez Spółkę, z zachowaniem ciągłości, 
 

- na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 
 

i odzwierciedla ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2003 roku, jak też jej 
wyniku finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. 

 
 
 
W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje i wnioskuje o przyjęcie przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za rok 
2003 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2003. 

 
 

 
 
Podpisy Członków Rady Nadzorczej HOOP  S.A.: 
 
 
 
Pan Tadeusz Czichon 
Pan Andrzej Jesionek 
Pan Tomasz Krysztofiak 
Pani Aleksandra Jutkiewicz 
Pani Beata Wojdyga 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Pkt. 2 oraz 18 zasad ładu korporacyjnego, wynikającego z "Dobrych 
Praktyk w spółkach publicznych" w związku z  § 27 Regulaminu Giełdy 
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