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1 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
KOFOLA S.A. 

1.1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2009 oraz za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2008. 
 

 
  

Nota
 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Działalność kontynuowana    
    

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 4.1,4.2 696 482 362 258
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 4.1,4.2 51 073 23 051
    

Przychody ze sprzedaży  747 555 385 309
    

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 4.3 (426 388) (214 640)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4.3 (45 351) (21 894)
    

Koszt własny sprzedaży  (471 739) (236 534)
    

Zysk brutto ze sprzedaży  275 816 148 775
    

Koszty sprzedaży 4.3 (187 673) (95 759)
Koszty ogólnego zarządu 4.3 (47 280) (17 889)
Pozostałe przychody operacyjne  3 669 425
Pozostałe koszty operacyjne  (4 340) (7 555)
    

Zysk operacyjny  40 192 27 997
    

Przychody finansowe 4.4 1 266 6 885
Koszty finansowe  4.5 (21 742) (9 963)
Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych  - -
    

Zysk brutto  19 716 24 919
Podatek dochodowy  (8 429) (2 997)
    

Zysk netto z działalności kontynuowanej  11 287 21 922
    

Działalność zaniechana   
Zysk za okres z działalności zaniechanej  - -
    

Zysk netto za okres  11 287 21 922
    

Przypisany:   
Akcjonariuszom jednostki dominującej  8 726 21 759
Akcjonariuszom mniejszościowym  2 561 163
  11 287 21 922 
     

Zysk/(strata) na jedną akcję (w zł)   
– podstawowy z zysku za okres  0,43 1,43
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej  0,43 1,43
– rozwodniony z zysku za okres  0,43 1,43
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej  0,43 1,43
 

1.2 Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych 

za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2009 oraz za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2008. 
 

 
 

Nota
 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Zysk netto za okres  11 287 21 922

Pozostałe dochody całkowite   
Różnice kursowe z przeliczenia spółek zagranicznych  11 906 1 618
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (wycena)  2 830 -
Rachunkowość zabezpieczeń  (998) -
Inne  (165) -

Podatek dochodowy dotyczący pozostałych składników dochodów całkowitych (-)  (348) -
Pozostałe dochody całkowite (netto)  13 225 1 618
Dochody całkowite razem  24 512 23 540
    

W tym przypadające:   
Akcjonariuszom jednostki dominującej  21 554 23 377
Akcjonariuszom mniejszościowym  2 958 163
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1.3 Skonsolidowany bilans 

na dzień 30 czerwca 2009 roku, 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2008 roku. 
 
 
AKTYWA 

Nota 30.6.2009 31.12.2008 30.6.2008

Aktywa trwałe (długoterminowe)  1 021 176 981 793 960 971
Rzeczowe aktywa trwałe 4.8 645 152 613 376 593 133
Wartość firmy 4.14 112 655 111 760 110 837
Wartości niematerialne 4.9 229 879 221 726 209 320
Inwestycje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych  - - -
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  12 495 9 664 20 805
Pozostałe aktywa finansowe   1 065 2 045 2 145
Aktywa z tytułu podatku odroczonego   19 930 23 222 24 731
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)  542 439 461 032 621 912
Zapasy  166 362 117 877 157 355
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  325 858 295 480 445 352
Należności z tytułu podatku dochodowego  2 501 6 062 2 769
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  24 066 41 613 16 436
Aktywa (grupy aktywów) przeznaczone do sprzedaży 4.10 23 652 - -
SUMA AKTYWÓW  1 563 615 1 442 825 1 582 883
     

PASYWA    
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

 482 407 477 602 475 217

Kapitał zakładowy 1.5 26 173 26 172 26 172
Pozostałe kapitały  1.5 495 997 482 932 467 710
Zyski zatrzymane 1.5 (39 763) (31 502) (18 665)
     

Kapitały własny akcjonariuszy mniejszościowych 1.5 37 417 45 211 39 108
     

Kapitał własny ogółem  519 824 522 813 514 325
     

Zobowiązania długoterminowe  278 687 268 356 267 948
Kredyty i pożyczki 4.11 142 241 127 915 149 936
Zobowiązania z tytułu leasingu  45 284 47 060 29 250
Rezerwy  228 312 201
Pozostałe zobowiązania  29 000 30 846 27 842
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  61 934 62 223 60 719
Zobowiązania krótkoterminowe  765 104 651 656 800 610
Kredyty i pożyczki 4.11 292 009 291 902 258 949
Zobowiązania z tytułu leasingu  25 345 30 327 27 552
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  376 075 285 210 464 781
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  862 2 617 8 770
Pozostałe zobowiazania finansowe 4.7 18 719 228 -
Rezerwy  42 528 41 372 40 558
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami (grupami 
aktywów) zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 

4.12 9 566 - -

Stan zobowiązań ogółem  1 043 791 920 012 1 068 558
     

SUMA PASYWÓW  1 563 615 1 442 825 1 582 883

 



GRUPA KAPITAŁOWA KOFOLA S.A. 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 m-cy kończący się 30 czerwca 2009 sporządzone zgodnie z MSSF (w tys. zł) 

 7

1.4 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2009 oraz za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2008. 
 

 
 

Nota 
 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

Zysk/(strata) brutto  19 716 24 919
Korekty o pozycje:  

Amortyzacja 4.3 53 041 30 120
Odsetki i dywidendy netto (+/-) 4.4,4.5 11 278 9 802
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych  5 846 (2 216)
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej  (16) 360
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności  (30 378) (66 292)
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów  (48 484) (22 427)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań   90 865 72 497
Zmiana stanu rezerw 4.6 1 072 5 656
Podatek dochodowy zapłacony (-)  (9 459) 3 977
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań do zbycia  (14 087) -
Pozostałe  875 5 205
    

Różnice kursowe z przeliczenia spółek zagranicznych 1.5 (4 285) 1 618
    

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   75 984 67 651
    

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (+)  827 616
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (-) 3.9 (51 709) (96 342)
Dywidendy i odsetki otrzymane (+)  -
Pozostałe  - 1 032
    

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (50 882) (94 694)
    

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (-)  (13 898) (13 160)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów (+)  45 063 82 637
Spłata pożyczek/kredytów (-)  (52 680) (23 972)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej (-)  - (4 769)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym  (9 676) -
Odsetki zapłacone (-) 4.5 (11 458) (10 980)
Pozostałe  - 6 882
    

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (42 649) 36 638
    

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   (17 547) 9 595
Środki pieniężne na początek okresu  41 613 6 841
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym  24 066 16 436
O ograniczonej możliwości dysponowania  - 73
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1.5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych  

za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2009, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 oraz półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2008 roku. 
 

  Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 
  Pozostałe kapitały  

 Nota
Kapitał 

zakładowy 
Pozostałe 
kapitały 
ogółem 

w tym: Różnice kursowe z 
przeliczenia spółek 

zagranicznych 

Zyski 
zatrzymane Razem 

Przypadający na 
akcjonariuszy 

mniejszościowych 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Stan na 1.1.2008 25 442 100 342 3 742 (40 424) 85 360 - 85 360 
Zysk netto - - - 21 759 21 759 163 21 922 
Pozostałe dochody całkowite:   

Różnice kursowe z przeliczenia spółek zagranicznych - 1 618 1 618 - 1 618 - 1 618 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (wycena) - - - - - - - 
Rachunkowość zabezpieczeń - - - - - - - 
Inne - - - - - - - 

Dochody całkowite razem - 1 618 1 618 - 1 618 - 1 618 
Wypłata dywidendy - - - - - - - 
Połączenie z Grupą HOOP 4.14 730 365 750 - - 366 480 38 945 405 425 
Stan na 30.6.2008 26 172 467 710 5 360 (18 665) 475 217 39 108 514 325 
         

Stan na 1.1.2008 25 442 100 342 3 742 (40 424) 85 360 - 85 360 
Zysk netto - - - 8 922 8 922 2 543 11 465 
Pozostałe dochody całkowite:   

Różnice kursowe z przeliczenia spółek zagranicznych - 25 864 25 864 - 25 864 3 723 29 587 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (wycena) - (9 024) - - (9 024) - (9 024) 
Rachunkowość zabezpieczeń - - - - - - - 
Inne - - - - - - - 

Dochody całkowite razem - 16 840 25 864 - 16 840 3 723 20 563 
Wypłata dywidendy - - - - - - - 
Połączenie z Grupą HOOP 4.14 730 365 750 - - 366 480 38 945 405 425 
Stan na 31.12.2008 26 172 482 932 29 606 (31 502) 477 602 45 211 522 813 
         

Stan na 1.1.2009 26 172 482 932 29 606 (31 502) 477 602 45 211 522 813 
Podwyższenie kapitału zakładowego 1 - - - 1 - 1 
Zysk netto - - - 8 726 8 726 2 561 11 287 
Pozostałe dochody całkowite:   

Różnice kursowe z przeliczenia spółek zagranicznych - 11 509 11 509 - 11 509 397 11 906 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (wycena) - 8302 - - 2 830 - 2 830 
Rachunkowość zabezpieczeń - (998) - - (998) - (998) 
Inne (połączenie z Paolą i Wodą Gr.) - (165) - - (165) - (165) 
Podatek dochodowy dotyczący pozostałych składników 
dochodu całkowitego 

(348) - - (348) - (348) 

Dochody całkowite razem - 12 828 11 509 - 12 828 397 13 225 
Wypłata dywidendy 4.7 - - - (16 750) (16 750) (10 752) (27 502) 
Inne (podział wyniku) - 237 - (237) - - - 
Stan na 30.6.2009 26 173 495 997 41 115 (39 763) 482 407 37 417 519 824 
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2 Informacje ogólne 

 
Dane jednostki dominującej Grupy Kapitałowej KOFOLA S.A. („Grupa”, „Grupa KOFOLA S.A.”): 
 
Nazwa: KOFOLA Spółka Akcyjna („Spółka”) 
 

Do 30.05.2008 Kofola SPV Sp. z o.o., od 31.05.2008 do 23.12.2008 KOFOLA-HOOP S.A 
 
Siedziba: ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa 
 
Podstawowy przedmiot działalności: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych (PKD 2007) 7010Z (działalność holdingów wg PKD 2004). Według klasyfikacji Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie spółka zaliczana jest do branży spożywczej. 

 
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, KRS 0000134518. 
 
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
 
W prezentowanym okresie skład Grupy kapitałowej nie uległ zmianie w stosunku do stanu prezentowanego na dzień 
31 grudnia 2008 roku. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje półrocze zakończone 30 czerwca 2009 roku oraz zawiera 
dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku oraz półrocze zakończone 30 czerwca 2008 roku. 
 
Prezentowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy KOFOLA S.A, w którym 
uwzględniono ostateczne rozliczenie połączenia Grupy Kofola SPV Sp. z o.o. z Grupą HOOP S.A w drodze przejęcia 
odwrotnego (nota 4.14). 

Połączenie spółek HOOP S.A. (jednostki dominującej Grupy HOOP) oraz Kofola SPV Sp. z o.o. (spółka dominująca Grupy 
Kofola SPV Sp. z o.o.) zostało zarejestrowane w dniu 30 maja 2008 roku. W wyniku tej transakcji akcjonariusze 
Kofola SPV Sp. z o.o. – spółki formalnie przejmowanej – uzyskali kontrolę nad Grupą Kapitałową HOOP S.A. W takim 
wypadku, zgodnie z przepisami paragrafu 21 MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz załącznika B do MSSF 
3, ma miejsce przejęcie odwrotne (ang. reverse acquisition). Oznacza to, że z ekonomicznego punktu widzenia spółką 
przejmującą jest Kofola SPV Sp. z o.o. W efekcie rozliczenia nabycia Grupy Kapitałowej HOOP S.A. metodą przejęcia 
odwrotnego w sprawozdaniu Emitenta następuje kontynuacja sprawozdań finansowych Spółki z prawnego punktu 
widzenia przejętej, którą jest Kofola SPV Sp. z o.o., tj. spółki przejmującej z ekonomicznego punktu widzenia. 
W związku z powyższym prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym dane porównawcze: 

 rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z dochodów całkowitych za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2008 
roku 

 bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2008 roku 

 rachunek przepływów pieniężnych za półrocze zakończne dnia 30 czerwca 2008 roku 

 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku oraz półrocze zakończone 
30 czerwca 2008 roku 

odzwierciedlają operacje gospodarcze Grupy Kofola SPV Sp. z o.o. dokonane w okresie od 01 stycznia 2008 do 
30 maja 2008 roku oraz operacje gospodarczej połączonej Grupy KOFOLA S.A. w okresie od 31 maja do 30 czerwca 
2008 roku oraz sytuację majątkową i finansową połączonej Grupy KOFOLA S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 
30 czerwca 2008 roku. 
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3 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOFOLA S.A. 

3.1 Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
Prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą 
kosztu historycznego, z wyjątkiem wycenianych według wartości godziwej instrumentów finansowych oraz aktywów, 
zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej z księgowego punktu widzenia. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie 
wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 

3.2 Oświadczenie o zgodności 

 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują 
standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz 
Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).  

3.3 Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych 

 
Walutą pomiaru Spółki dominującej i walutą sprawozdawczą niniejszych śródrocznych skróconych skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych jest złoty polski. 

3.4 Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej 

 
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote 
polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego 
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio 
w pozycji przychodów (kosztów) finansowych. 

Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są 
wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości 
godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej. 

 
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

 

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 30.6.2009 31.12.2008 30.6.2008 

USD 3,1733 2,9618 2,1194 
EURO 4,4696 4,1724 3,3542 
RUB 0,1020 0,1008 0,0906 
CZK 0,1727 0,1566 0,1400 
       

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień każdego mięsiąca w danym okresie 30.6.2009 31.12.2008 30.6.2008 

USD 3,3857 2,4115 2,2531 
EURO 4,5184 3,5321 3,4776 
RUB 0,1016 0,0961 0,0947 
CZK 0,1667 0,1411 0,1384 

 
Sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych przeliczane są na walutę polską w następujący sposób: 

- odpowiednie pozycje bilansowe po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy. 

- odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów 
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na każdy dzień kończący miesiąc obrotowy. Różnice kursowe powstałe 
w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako odrębny składnik. 

-  odpowiednie pozycje rachunku przepływów pieniężnych (działalność inwestycyjna i finansowa) po kursie 
stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na każdy dzień 
kończący miesiąc obrotowy. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane w pozycji 
rachunku przepływów pieniężnych „Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych”. 
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3.5 Zasady konsolidacji 

 
Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie 
jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości 
zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek 
rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 

Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające 
z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane chyba, że 
dowodzą wystąpienia utraty wartości. 

Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być 
konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez Spółkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy posiada 
ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, więcej niż połowę liczby głosów w danej spółce, 
chyba, że możliwe jest do udowodnienia, że taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli 
ma miejsce również wtedy, gdy Grupa ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną danej jednostki. 

3.6 Zasady rachunkowości i zmiany prezentacyjne 

 
Zasady rachunkowości będące podstawą sporządzenia sprawozdań zawartych w niniejszym raporcie nie uległy zmianie 
w stosunku do zasad zamieszczonych w skonsolidowanym raporcie rocznym 2008 za wyjątkiem opisanych poniżej: 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

 30.6.2008 

  
sprawozdanie 
opublikowane 

dane 
porównywalne 

zmiana 

Przychody ze sprzedaży 390 826 385 309 5 517 
Koszty sprzedaży 99 418 95 759 3 659 
Pozostałe koszty operacyjne 9 413 7 555 1 858 

 
Korekta zmniejszająca przychody ze sprzedaży dotyczy udzielonych odbiorcom bonusów i rabatów (w formie faktur 
kosztowych). Bonusy i rabaty dla odbiorców w formie faktur kosztowych za świadczenia marketingowe, bez względu na 
treść prawną transakcji, są wykazane obecnie zgodnie z sensem ekonomicznym transakcji jako pomniejszenie 
przychodów ze sprzedaży, natomiast w latach poprzednich obciążały koszty sprzedaży.  

Zmniejszenie pozostałych kosztów operacyjnych spowodowane jest przeniesieniem do kosztów sprzedaży wartości 
odpisów na należności.  

Ponadto Grupa dokonała w roku bieżącym zmiany prezentacji różnic kursowych dotyczących operacji zakupów 
i sprzedaży. Różnice kursowe dotyczące płatności z tytułu dokonanej sprzedaży, jak również z tytułu wyceny należności 
z tytułu dostaw i usług korygują (dodatnie równice kursowe zwiększają, ujemne różnice kursowe zmniejszają) 
przychody ze sprzedaży. Taka prezentacja różnic kursowych odpowiada wymogowi MSR 18 (MSR 18 pkt. 9), który 
mówi, że przychody wycenia się w wartości godziwej otrzymanej zapłaty. Różnice kursowe powstałe przy realizacji oraz 
wycenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług (ujemne zwiększenie/ dodatnie zmniejszenie) na podstawie MSR 2 pkt 11 
korygują koszt własny sprzedaży. Z uwagi na trudności w pozyskaniu danych do korekty Grupa nie była w stanie 
uwzględnić tej zmiany prezentacyjnej w okresie porównywalnym. 

Skonsolidowany bilans 

Pozycje, które w niniejszym sprawozdaniu finansowym w danych porównywalnych na 30.06.2008 prezentowane są 
w „Pozostałych aktywach finansowych” we wcześniej opublikowanych danych prezentowane były w „Należnościach 
długoterminowych z tytułu kaucji” i „Pozostałych aktywach trwałych”. „Pozostałe należności”, „Rozliczenia 
międzyokresowe „ oraz „Należności budżetowe” ujmowane są obecnie w pozycji „Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności”. „Zobowiązania budżetowe”, „Pozostałe zobowiązania”, „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 
oraz „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” z wcześniej publikowanych sprawozdań prezentowane są w danych 
porównywalnych niniejszego sprawozdania finansowego w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania”. 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

Zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych aktywów i pasywów (z wyjątkiem aktywa z tytułu podatku dochodowego) 
prezentowaną w opublikowanym sprawozdaniu za I półrocze 2008 roku ujęto w danych porównywalnych niniejszego 
sprawozdania finansowego jako zmianę stanu należności lub zmianę stanu zobowiązań zgodnie ze zmianami w układzie 
bilansu. 

Począwszy od 1 stycznia 2009 roku w związku ze zmianami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej („MSSF”) Grupa dokonała zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do: 

– prezentacji sprawozdania z całkowitych dochodów, zgodnie z wymogami zmiany MSR 1 – Prezentacja sprawozdań 
finansowych,  

– prezentacji informacji dotyczących segmentów operacyjnych zgodnie z nowym standardem MSSF 8 – Segmenty 
operacyjne (nota 4.1),  
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– aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego, które można przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu 
dostosowywanego składnika aktywów trwałych, jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, zgodnie ze zmianą 
MSR 23 – Koszty finansowania zewnętrznego. 

Inne, poza powyżej opisanymi zmianami prezentacyjnymi w zakresie danych porównywalnych, wynikają z efektu 
dokonania ostatecznego rozliczenia połączenia Grupy KOFOLA i Grupy HOOP, którego efekt został zaprezentowany 
w nocie 4.14. 
 
Niepewność szacunków 

Sporządzenie śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Grupy dokonania 
szacunków, jako że wiele informacji zawartych w śródrocznym sprawozdaniu finansowym nie może zostać wycenionych 
w sposób precyzyjny. Zarząd weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich 
dokonywaniu, nowe informacje lub doświadczenia z przeszłości. Dlatego też szacunki dokonane na 30 czerwca 2009 
roku mogą zostać w przyszłości zmienione. 

 
Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń 

Instrumenty pochodne, z których korzysta Grupa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami 
kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe typu forward lub opcje put i call. Tego rodzaju 
pochodne instrumenty finansowe są wyceniane początkowo według wartości godziwej na dzień zawarcia kontraktu, 
a następnie przeceniane każdorazowo do wartości godziwej. Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich 
wartość jest dodatnia, i jako zobowiązania – gdy ich wartość jest ujemna. Zyski i straty z tytułu zmian wartości 
godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają zasad rachunkowości zabezpieczeń, jak również nieefektywnej 
części efektywnej transakcji zabezpieczającej są bezpośrednio odnoszone na wynik finansowy netto roku obrotowego. 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

Zyski i straty instrumentu zabezpieczającego dotyczące efektywnej części zabezpieczenia są ujmowane bezpośrednio 
w kapitale własnym, a pozostała część (dotycząca nieefektywnej części zabezpieczenia) jest bezpośrednio odnoszona do 
rachunku zysków i strat. Kwoty odniesione bezpośrednio na kapitał własny ujmuje się w rachunku zysków i strat w tym 
samym okresie, w którym zabezpieczana transakcja ma wpływ na rachunek zysków i strat np. Gdy rozpoznane zostają 
zabezpieczane koszty lub przychody finansowe lub gdy wystąpi planowana transakcja sprzedaży. Jeżeli zabezpieczaną 
pozycją jest składnik niefinansowych aktywów lub zobowiązań, wówczas kwoty wcześniej odniesione na kapitał własny 
dodaje się do początkowej wartości tego niefinansowego składnika aktywów lub zobowiązania. 

Jeżeli przestanie się oczekiwać wystąpienia zabezpieczanej uprawdopodobnionej planowanej transakcji lub przyszłego 
wiążącego zobowiązania, wówczas kwoty odniesione na kapitał własny przenosi się do rachunku zysków i strat. Jeżeli 
instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany lub wykonany bez zastąpienia go innym instrumentem lub 
przedłużenia terminu jego ważności lub gdy powiązanie zabezpieczające jest nieważnione, to kwoty uprzednio 
odniesione na kapitał własny ujmuje się dalej w kapitale własnym, aż do momentu wystąpienia planowanej transakcji 
lub wiążącego zobowiązania. Grupa wykorzystuje posiadane walutowe kontrakty jako zabezpieczenie ekspozycji na 
ryzyko walutowe przyszłych transakcji i wiążących zobowiązań. 

W lutym 2009 roku spółka Kofola a.s. (Czechy) zakupiła opcje walutowe put i call w EUR w celu ograniczenia wpływu na 
nasz wynik finansowy netto wahań kursu CZK/EUR w stosunku do przyszłych płatności z tytułu zakupu surowców. 
Strategia zabezpieczająca oparta na opcjach put i call w EUR posiadała na dzień 30 czerwca 2009 roku łączną wartość 
nominalną 4 000 tys. EUR, terminy realizacji pomiędzy 8 lipcem 2009 roku i 13 październikiem 2009 roku, zaś przedział 
kursu w jakim je zawarto to 27,35-27,85 CZK/EUR. 

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych z tytułu prognozowanych transakcji zakupu w okresie lipiec-październik 2009 
roku zostały ocenione jako wysoce skuteczne i na dzień 30 czerwca 2009 roku niezrealizowana strata netto w wysokości 
809 tys. zł. z uwzględnieniem podatku odroczonego w wysokości 162 tys. zł. dotycząca tych transakcji została ujęta 
w kapitale własnym. 
 

3.7 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 31 sierpnia 
2009 roku. 
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4 Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy KOFOLA S.A. 

4.1 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych 

 
Segment operacyjny jest częścią składową jednostki: 

A) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku, z którymi może uzyskiwać przychody i ponosić koszty 
(w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki), 

B) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji 
operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy 
ocenie wyników działalności segmentu, a także, 

C) w przypadku, której są dostępne oddzielne informacje finansowe. 

 

Zmiana zasad prezentacji informacji dotyczących segmentów operacyjnych 

W związku z nowymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości segmentowej wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2009 
roku przez MSSF 8 – Segmenty Operacyjne, Grupa Kapitałowa KOFOLA S.A. prezentuje nowy podział na segmenty. 
Grupa dokonała analizy mającej na celu identyfikację potencjalnych segmentów operacyjnych. Grupa prowadzi 
działalność w ramach następujących segmentów operacyjnych:  

• Napoje gazowane 

• Napoje niegazowane 

• Wody mineralne 

• Syropy 

• Napoje niskoalkoholowe 

• Inne 

W ramach segmentu „Inne” ujęto sprzedaż napojów dokonywaną przez spółki dystrybucyjne, sprzedaż napoju 
energetycznego R20 i Nescafe Xpress oraz działalność transportową wobec podmiotów spoza Grupy. 
 
Przychody i koszty finansowe oraz podatki nie zostały ujawnione w podziale na segmenty, ponieważ wartości te są 
monitorowane na poziomie całej Grupy i informacje o nich nie są przekazywane osobom decyzyjnym na poziomie 
segmentu. 

Przy analizowaniu zaprezentowanych danych według segmentów należy uwzględniać fakt, iż zgodnie z MSSF w procesie 
połączenia HOOP S.A. i Kofola SPV Sp. z o.o. stroną przejmującą była Kofola SPV Sp. z o.o. Oznacza to, że wykazywane 
pozycje rachunku zysków i strat dla poszczególnych segmentów za I półrocze 2008 roku odzwierciedlają operacje 
gospodarcze Grupy kapitałowej Kofola SPV Sp. z o.o. (Kofola Holding a.s.) dokonane w okresie do 30 maja 2008 roku 
oraz operacje gospodarcze połączonej Grupy Kapitałowej KOFOLA S.A. w okresie od 31 maja do 30 czerwca 2008 roku. 
W związku z powyższym, porównywalność danych finansowych za I półrocze 2009 i I półrocze 2008 nie jest zachowana. 
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Wyniki segmentów sprawozdawczych za I półrocze 2009 oraz I półrocze 2008 roku przedstawiają się następująco: 

 
Segmenty operacyjne         
         
 
 

 Działalność kontynuowana  

1.1.2009 - 30.6.2009 
 Napoje 

gazowane  
 Napoje 

niegazowane 
 Wody 

mineralne  
 Syropy  

 Napoje 
niskoalkoholowe  

 Inne  
 Koszty 

niealokowane
 Razem  

         

Przychody ze sprzedaży 288 716 114 818 105 407 70 645 113 847 54 122 - 747 555 
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych  288 716 114 818 105 407 70 645 113 847 54 122 747 555 
Koszty operacyjne (-) (237 767) (115 819) (103 700) (67 155) (111 314) (53 539) (689 294) 
         

Zysk/ (strata) operacyjnego segmentu 50 949 (1 001) 1 707 3 490 2 533 583 - 58 261 

Niealokowane koszty operacyjne  (18 069) (18 069) 

Zysk/ (strata) operacyjny 50 949 (1 001) 1 707 3 490 2 533 583 (18 069) 40 192 

Przychody finansowe  1 266 
Koszty finansowe (-)  (21 742) 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  19 716 
Podatek dochodowy (-)  (8 429) 

Zysk netto  11 287 
         

         

 
 

Działalność kontynuowana 

1.1.2008 - 30.6.2008 
 Napoje 

gazowane 
 Napoje 

niegazowane 
 Wody 

mineralne 
 Syropy 

 Napoje 
niskoalkoholowe 

 Inne 
 Koszty 

niealokowane
 Razem  

         

Przychody ze sprzedaży 174 076 75 880 62 068 36 728 13 954 22 603 - 385 309 
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych  174 076 75 880 62 068 36 728 13 954 22 603 385 309 
Koszty operacyjne (-) (132 065) (81 286) (60 388) (29 779) (12 712) (22 570) (338 800) 
         

Zysk/ (strata) operacyjnego segmentu 42 011 (5 406) 1 680 6 949 1 242 33 - 46 509 

Niealokowane koszty operacyjne  (18 512) (18 512) 

Zysk/ (strata) operacyjny 42 011 (5 406) 1 680 6 949 1 242 33 (18 512) 27 997 

Przychody finansowe  6 885 
Koszty finansowe (-)  (9 963) 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  24 919 
Podatek dochodowy (-)  (2 997) 

Zysk netto  21 922 
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4.2 Segmenty geograficzne 

Działalność Grupy koncentruje się zasadniczo na następujących rynkach: 

• Polska 

• Czechy 

• Słowacja 

• Węgry 

• Rosja 

 
Poniżej zostały zaprezentowane podstawowe dane dla powyższych segmentów geograficznych. 
 
1.1.2009 - 30.6.2009  Polska   Czechy   Rosja   Słowacja   Węgry   Razem  
       

Przychody ze sprzedaży 290 816 201 686 147 303 107 749 1 747 555
Sprzedaż na rzecz klientów 
zewnętrznych  

290 816 201 686 147 303 107 749 1 747 555

Koszty operacyjne (-) (296 574) (177 231) (141 099) (92 098) (361) (707 363)
       

Zysk /(strata) operacyjnego 
segmentu 

(5 758) 24 455 6 204 15 651 (360) 40 192

Przychody finansowe 1 220 30 16 - - 1 266
Koszty finansowe (-) (10 857) (7 959) - (2 862) (64) (21 742)
Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

(15 395) 16 526 6 220 12 789 (424) 19 716

Podatek dochodowy (-) (1 129) (2 646) (1 460) (3 194) - (8 429)
Zysk /(strata) netto (16 524) 13 880 4 760 9 595 (424) 11 287
       
       
       
       

1.1.2008 - 30.6.2008  Polska   Czechy   Rosja   Słowacja   Węgry   Razem  
       

Przychody ze sprzedaży 96 699 183 315 24 085 77 129 4 081 385 309
Sprzedaż na rzecz klientów 
zewnętrznych  

96 699 183 315 24 085 77 129 4 081 385 309

Koszty operacyjne (-) (92 286) (168 893) (23 936) (66 405) (5 792) (357 312)
       

Zysk /(strata) operacyjnego 
segmentu 

4 413 14 422 149 10 724 (1 711) 27 997

Przychody finansowe 1 707 2 686 1 2 490 1 6 885
Koszty finansowe (-) (2 359) (5 434) (26) (1 946) (198) (9 963)
Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 3 761 11 674 124 11 268 (1 908) 24 919

Podatek dochodowy (-) (2 556) 1 904 28 (2 373) - (2 997)
Zysk /(strata) netto 1 205 13 578 152 8 895 (1 908) 21 922

 

Produkty 

Grupa KOFOLA S.A. oferuje swoje produkty w Polsce, Czechach, Słowacji, w Rosji i na Węgrzech, oraz 
eksportuje do kilku innych krajów Europy.  

Rynek Polski 

Podstawowe Grupy wyrobów oferowane przez Grupę KOFOLA na rynku polskim to: 

Napoje gazowane, które obejmują przede wszystkim: 
 

• napój „Hoop Cola” 
• napoje „Fruti” 

• napoje „Mr Max” 
 

Napoje niegazowane, które obejmują: 
 

• napoje „Fruti” 
• napoje „Jupi” 

• napoje dla dzieci „Jupik” 
• napoje „Mr Max” 

Wody: 
 

• woda „Arctic” – gazowana i niegazowana 
• wody „Arctic” smakowe – niegazowane 

• woda smakowe dla dzieci „Jupik Aqua” 

Syropy: 
 

• Syrop – Domowy 
• Syrop – Natura i Zdrowie 

• Syrop - Owoce Lata 
• Syrop – Super Barman 

Napoje Energetyczne: 

• Napój energetyczny R20 
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Grupa KOFOLA S.A. produkuje także napoje i syropy na zlecenie firm zewnętrznych, głównie sieci handlowych. 
Firmy te oferują produkty konsumentom pod własną marką wykorzystując możliwości dystrybucyjne we 
własnych sklepach. 
 
Rynek Czeski 

Podstawowe Grupy wyrobów oferowane przez Grupę KOFOLA S.A. na rynku czeskim to: 

Napoje gazowane, które obejmują: 
 

• napój Kofola 
• napój RC Cola 
• napoje Snipp 
• napoje Top Topic 

• napój Citro Cola 
• napój Chito 
• napój Sentino 

Napoje niegazowane, które obejmują: 
 

• napoje Jupi w opakowaniach PET 
• napoje Jupi w opakowaniach kartonowych 

• napoje dla dzieci Jupik 
• napoje dla dzieci Capri Sonne 

Wody: 
 

• woda Rajec gazowana i niegazowana 
• woda Rajec smakowa niegazowana 

• woda Jupik smakowa dla dzieci 

Syropy: 

• syropy Jupi 
 
Rynek Słowacki 

Podstawowe Grupy wyrobów oferowane przez Grupę KOFOLA S.A. na rynku słowackim to: 

Napoje gazowane, które obejmują: 
 

• napój Kofola 
• napoje Snipp 
• napoje Vinea  
• napój Citro Cola 

• napój RC 
• napój Top Topic 
• napój Chito 
• napój Sentino 

 

Napoje niegazowane, które obejmują: 
 

• napoje Jupi w opakowaniach PET 
• napoje Jupi w opakowaniach kartonowych 

• napoje dla dzieci Jupik 
• napoje dla dzieci Capri Sonne 

Wody: 
 

• woda Rajec gazowana i niegazowana 
• woda Rajec smakowa niegazowana 

• woda Jupik Aqua smakowa dla dzieci 

Syropy: 

• syropy Jupi 
 
Rynek Rosyjski 

Podstawowe Grupy wyrobów oferowane przez Grupę KOFOLA S.A. na rynku rosyjskim to: 

Napoje niegazowane, które obejmują: 

• napoje niegazowane HOOP 

Wody: 

• woda Arctic 

Napoje niskoalkoholowe, które obejmują: 
 

• napoje niskoalkoholowe HOOCH • napoje niskoalkoholowe Dieviatka 
 

Ponadto działająca na rynku rosyjskim spółka Megapack sprzedaje usługę rozlewania napojów na zlecenie. 
Dotyczy to zarówno napojów niskoalkoholowych jak i napojów bezalkoholowych. 

Sezonowość i cykliczność działalności Grupy KOFOLA S.A. 

Zjawiska sezonowości związane z okresowymi wahaniami popytu i podaży mają pewne znaczenie w kształtowaniu 
ogólnych trendów sprzedaży Grupy KOFOLA S.A. Koncentracja sprzedaży napojów następuje w II oraz w III 
kwartale roku. Wynika to ze zwiększonej konsumpcji napojów w okresach wiosenno-letnich. W roku zakończonym 
31 grudnia 2008 około 21% przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiągnęliśmy w pierwszym kwartale, a 
odpowiednio w drugim, trzecim i czwartym kwartale osiągnęliśmy 29%, 27% i 23% całorocznych przychodów 
obejmujących również przychody Grupy HOOP S.A. do dnia połączenia. 
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4.3 Koszty według rodzaju, w tym koszty świadczeń pracowniczych 

 

    1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (+)  53 041 30 120
Koszty świadczeń pracowniczych (+)  91 523 46 605
Zużycie materiałów i energii (+)  375 908 181 453
Usługi obce (+)  135 726 61 967
Podatki i opłaty  (+)  5 675 2 116
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe (+)  1 237 -
Koszty prac rozwojowych (+)  - -
Pozostałe koszty, w tym:  14 254 13 549
 - zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów (+/-)  (1 757) -
 - zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności (+/-)  2 917 1 858
 - inne koszty działalności operacyjnej (+)  13 094 11 691

Razem koszty rodzajowe  677 364 335 810

    

Zmiana stanu produktów, produkcji w roku i rozliczeń międzyokresowych 
(+/-) 

 (13 376) (7 171)

    

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)  (2 647) (351)
    

Uzgodnienie kosztów rodzajowych z kosztami w układzie 
kalkulacyjnym 

 661 341 328 288
    

Koszty sprzedaży (+)  187 673 95 759
    

Koszty ogólnego zarządu (+)  47 280 17 889
    

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+)  426 388 214 640
    

Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
sprzedaży i koszty ogólnego zarządu 

 661 341 328 288
 

  

  

Koszty świadczeń pracowniczych     

   
 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Koszty wynagrodzeń (+)  72 653 34 964
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (+)  18 927 10 320
Koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu odpraw emerytalnych, 
nagród jubileuszowych i tym podobnych świadczeń pracowniczych (+/-) 

 (57) 1 321

Razem koszty świadczeń pracowniczych  91 523 46 605
 

 

  

4.4 Przychody finansowe  

 

   
 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Przychody z tytułu odsetek:   
- lokaty bankowe (+)  36 - 
- należności (+)  1 110 171 
Zyski z tytułu różnic kursowych (+)  - 6 714 
Pozostałe przychody finansowe (+) 120 - 
Przychody finansowe ogółem  1 266 6 885 

4.5 Koszty finansowe  

 

   
 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Koszty z tytułu odsetek:   
- z tytułu kredytów i leasingu finansowego (+)  12 115 9 736 
Straty z tytułu różnic kursowych (+)  9 001 - 
Pozostałe koszty finansowe (+)  626 227 
Koszty finansowe ogółem  21 742 9 963  
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4.6 Zmiany w rezerwach oraz odpisach aktualizujących 

 

  
 Należności   Zapasy  

Rzeczowe 
aktywa 
trwałe 

Wartości 
niematerialne

Aktywa 
finansowe  

Rezerwy 

Stan na 1.1.2009 23 378 9 721 22 188 499 800 41 684 

Zwiększenia z tytułu 
utworzenia (+) 

5 302 582 88 - - 7 574 

Zmniejszenia z tytułu 
rozwiązania i 
wykorzystania(-) 

(2 385) (2 339) - - - (6 502) 

Stan na 30.6.2009 26 295 7 964 22 276 499 800 42 765 

 
Zmiana wartości odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe na początek okresu sprawozdawczego w stosunku do 
danych publikowanych na 31.12.2008 roku wynika z faktu dokonania odpisów z tytułu obniżenia wartości składników 
majątku trwałego spółki zależnej HOOP Polska Sp. z o.o. w wyniku dokonania ostatecznego rozliczenia połączenia Grupy 
Kofola SPV Sp. z o.o. oraz HOOP S.A. 

4.7 Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty 

 
   1.1.2009 - 

30.6.2009  
 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Zadeklarowane w okresie 16 750 -
Dywidendy z akcji zwykłych: 

wypłacone w okresie - -
Dywidendy zadeklarowane 16 750 -

 

Kwota zadeklarowanej dywidendy prezentowana jest w niniejszym sprawozdaniu finansowym w pozycji pozostałe 
zobowiązania finansowe. 

Wypłata dywidendy za rok 2008 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. uchwałą nr 28 z dnia 30 czerwca 2009 postanowiło wypłacić dywidendę 
z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. uchwałą nr 28 z dnia 30 czerwca 2009 roku postanawiło zysk netto 
wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w wysokości 16 987 792,06 zł., 
podzielić w następujący sposób: 

• kwotę 16 750 465,28 zł. przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,64 zł. na jedną akcję, 

• kwotę 237 326,78 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy. 

W dywidendzie będą uczestniczyły akcje Spółki wszystkich serii (A,B,C,D,E,F,G). Dzień dywidendy został ustalony na 
30 września 2009 roku a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 października 2009 roku. Kwota zadeklarowanej 
dywidendy w wysokości 16 750 tys. zł. prezentowana jest w krótkoterminowych zobowiązaniach w pozycji „Pozostałe 
zobowiązania finansowe”. 

W okresie sprawozdawczym KOFOLA S.A. otrzymała dywidendę ze spółki zależnej Megapack w wysokości 9 676 tys.zł. 

W okresie sprawozdawczym Kofola Holding a.s. otrzymała dywidendę ze spółki zależnej Kofola a.s. (Słowacja) 
w wysokości 10 002 tys. zł. 

Powyższe przychody zostały wyeliminowane z przychodów finansowych Grupy w ramach korekt konsolidacyjnych. 

4.8 Rzeczowe aktywa trwałe 

 

W okresie sprawozdawczym spółki Grupy KOFOLA S.A. poniosły nakłady na zwiększenie wartości rzeczowych aktywów 
trwałych w wysokości 69 878 tys.zł. 

Zrealizowane w tym okresie zadania inwestycyjne dotyczą przede wszystkim spółek należących do 
Grupy Kofola Holding a.s. Najważniejszym z tych zadań było dokończenie rozbudowy hali produkcyjno – magazynowej 
w zakładzie Rajecká Lesná (Słowacja). 

4.9 Wartości niematerialne 

 

W okresie sprawozdawczym spółki Grupy KOFOLA S.A. poniosły nakłady na zwiększenie wartości niematerialnych 
w wysokości 3 266 tys.zł. 

Zrealizowane w tym okresie zadania inwestycyjne dotyczą przede wszystkim zakupu systemu informacyjnego SAP 
w spółce Kofola Holding a.s. 
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4.10 Aktywa (grupy aktywów) przeznaczone do sprzedaży 

 

Aktywa (Grupy aktywów) przeznaczone do sprzedaży obejmują składniki majątku przeznaczonej do zbycia spółki 
zależnej Maxpol Sp.z o.o.: 

Rzeczowe aktywa trwałe  9 482
Należności  6 243
Zapasy  7 494
Pozostałe aktywa  433
Razem  23 652

 
Zgodnie z MSSF 5 jednostka klasyfikuje składnik aktywów trwałych (lub grupę do zbycia) jako przeznaczony do 
sprzedaży, jeśli jego wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie 
poprzez jego dalsze wykorzystanie. Składniki majątku spółki zależnej Maxpol na dzień bilansowy były dostępne do 
natychmiastowej sprzedaży . Po dniu bilansowym rozpoczęto realizacje istniejącego na dzień bilansowy planu sprzedaży 
tych składników. W dniu 17 lipca 2009 roku zostały podpisane warunkowe umowy sprzedaż udziałów w spółce Maxpol 
(nota 4.17). 

Zobowiązania i rezerwy przeznaczonej do sprzedaży spółki Maxpol wynoszą 9 566 tys. zł. 

Zgodnie z szacunkami Zarządu Grupy cena ze sprzedaży spółki Maxpol pokryje wartość prezentowanych w niniejszym 
sprawozdaniu finansowym aktywów netto związanych z tą Spółką. 

4.11 Kredyty i pożyczki 

 

Łączne zadłużenie Grupy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi na 30.06.2009 roku 434 250 tys. zł. i wzrosło 
w porównaniu ze stanem z końca 2008 roku o kwotę 14 433 tys. zł. Największy wpływ na saldo zmian miało 
zaciągnięcie nowego kredytu przez Kofola a.s. (Słowacja) w wysokości 27 068 tys. zł. oraz spłata kredytu obrotowego 
w wysokości 15 000 tys. zł. przez Kofola Sp.z o.o. 

Warunki umów kredytowych 
Spółki Grupy na mocy umów kredytowych zobligowane są do spełniania określonych wskaźników finansowych. W ocenie 
zarządu przejściowe trudności z dotrzymaniem poziomu tych wskaźników nie stanowią zagrożenia dla zachowania 
płynności, szczególnie że wdrażane są działania mające na celu poprawę rentowności i efektywności zarządzania 
majątkiem obrotowym. Umowy kredytowe zakończone w bieżącym okresie sprawozdawczym zostały odnowione na 
kolejne okresy. Zarząd czyni także starania mające na celu uzgodnienie z bankami kredytującymi przesunięcie 
terminów spłaty wybranych kredytów oraz uzgodnienie planu dojścia do poziomu wskaźników zapisanych w umowach 
kredytowych. 

4.12 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami (grupami aktywów) zaklasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 

 

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami (Grupami aktywów) zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do 
sprzedaży w kwocie 9 566 tys. zł. stanowią zobowiązania i rezerwy przeznaczonej do sprzedaży spółki zależnej Maxpol. 

4.13 Informacje o podmiotach powiązanych 

 
Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za dany okres obrotowy: 
 

1.1.2009 - 30.6.2009 
Przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym 

przychody ze sprzedaży 
- jednostkom zależnym podlegającym konsolidacji - 
- jednostkom stowarzyszonym 25 
- jednostkom zależnym nie podlegającym konsolidacji - 
- członkom kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej - 
- pozostałym podmiotom powiązanym - 
Razem przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym 25 
  

1.1.2009 - 30.6.2009 
Zakupy pochodzące od jednostek powiązanych zakupy usług, towarów 

i materiałów 
- od jednostek zależnych podlegających konsolidacji - 
- od jednostek stowarzyszonych 9 431 
- od jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji - 
- od członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej - 
- od pozostałych podmiotów - 
Razem zakupy pochodzące od jednostek powiązanych 9 431 
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Należności od podmiotów powiązanych 30.6.2009 30.6.2008 
- od jednostek zależnych podlegających konsolidacji - -
- od jednostek stowarzyszonych 44 -
- od jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji - -
- od członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej - -
- od pozostałych podmiotów powiązanych - -
Razem należności od podmiotów powiązanych 44 -
   
   

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 30.6.2009 30.6.2008
- wobec jednostek zależnych podlegających konsolidacji - -
- wobec jednostek stowarzyszonych 1 189 76
- wobec jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji - -
- wobec członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej - -
- wobec pozostałych podmiotów powiązanych (KSM Investment) 5 710 4 405
Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 6 899 4 481

4.14 Połączenia jednostek gospodarczych 

W dniu 30 maja 2008 roku Grupa Kapitałowa HOOP S.A. połączyła się z Grupą Kapitałową Kofola SPV Sp. z o.o. Dla 
połączonego podmiotu przyjęto nazwę KOFOLA-HOOP S.A, obecnie KOFOLA S.A. W wyniku połączenia, kapitał 
zakładowy KOFOLA S.A. został podwyższony o kwotę 13 083 342 zł. do kwoty 26 171 918 zł., w drodze emisji 
13 083 342 akcji zwykłych serii F, o wartości nominalnej 1 złoty każda. 

Z prawnego punktu widzenia jednostką przejmującą była jednostka emitująca instrumenty kapitałowe, HOOP S.A. 
Jednak zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 3) zasadniczym kryterium 
determinującym, która z łączących się jednostek jest jednostką przejmującą jest zdolność do kierowania polityką 
finansową i operacyjną drugiej jednostki. W wyniku przeprowadzenia opisanej powyżej transakcji połączenia 
dotychczasowi udziałowcy Kofola SPV Sp. z o.o. dysponują większością głosów w organach stanowiących jednostki 
połączonej oraz posiadają faktyczną zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną. Oznacza to, iż transakcja 
miała charakter połączenia odwrotnego, gdyż w myśl MSSF 3 jednostką przejmującą jest spółka przejęta z prawnego 
punktu widzenia, czyli Kofola SPV Sp. z o.o. 

Połączenie Grupy HOOP S.A. z Grupą Kofola SPV Sp. z o.o. zostało rozliczone metodą nabycia. 

Na dzień 30 maja 2008 roku dokonano zsumowania poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań Grupy Kapitałowej 
Kofola SPV Sp. z o.o. (Grupa przejmowana w prawnego punktu widzenia) według ich wartości księgowej, 
z odpowiednimi pozycjami aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych Grupy HOOP S.A. (Grupa przejmująca 
w prawnego punktu widzenia) według ich wartości godziwej ustalonej na dzień połączenia. 

Rozliczenie połączenia prezentowane we wcześniej publikowanych sprawozdaniach finansowych miało charakter 
tymczasowy z uwagi na trwający proces wyceny do wartości godziwych  rzeczowych aktywów trwałych oraz znaków 
towarowych stanowiących majątek Grupy HOOP S.A. Połączenie spółek dominujących obu grup zostało zarejestrowane 
w dniu 30 maja 2008 roku i w myśl MSSF 3 w ciągu 12 miesięcy od dnia połączenia Grupa mogła dokonać korekty 
ujętych rozliczeń. 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym dokonano ostatecznego rozliczenia połączenia i ustalenia wartości firmy 
będącej nadwyżką kosztu połączenia nad wartością godziwą możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań 
i zobowiązań warunkowych. Koszt połączenia dla potrzeb ostatecznego rozliczenia połączenia ustalono zgodnie 
z MSSF 3 w oparciu o łączną wartość godziwą wszystkich wyemitowanych instrumentów kapitałowych jednostki 
z prawnego punktu widzenia dominującej sprzed połączenia (notowania giełdowe HOOP S.A.), podczas gdy tymczasowy 
koszt połączenia został ustalony w oparciu o wartość Grupy HOOP S.A. przyjętą w planie połączenia. 

Poniższa tabela prezentuje porównanie wartości głównych pozycji aktywów i zobowiązań Grupy HOOP S.A. według 
stanu na dzień połączenia ustalonych tymczasowo z wartościami godziwymi ustalonymi dla potrzeb ostatecznego 
rozliczenia: 

  
Wartość rozpoznana 

tymczasowo 
Wartość godziwa 

   

Rzeczowe aktywa trwałe 275 500 268 359 
Wartości niematerialne (głównie znaki towarowe) 178 597 142 369 
Udziały i akcje 2 000 20 805 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 446 15 809 
Zapasy 72 968 71 228 
Pozostałe aktywa 216 009 216 009 
Razem aktywa 761 520 734 579 

Rezerwy 54 262 83 431 
Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 345 058 345 458 
Razem rezerwy i zobowiązania 399 320 428 889 
   

Aktywa netto 362 200 305 690 
 - w tym przpadajace na akcjonariuszy jednostki 
dominujacej 

327 773 266 383 

Koszt połączenia 534 421 366 480 
Dodatkowe koszty połączenia - 2 950 
Łączny koszt połączenia 534 421 369 430 
   

Wartość firmy 206 648 103 047 
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Wartość firmy prezentowana w niniejszym sprawozdaniu jest o 103 601 tys. zł. niższa od zaprezentowanej jako efekt 
rozliczenia mającego charakter tymczasowy, z uwagi na zmianę wartości kosztu połączenia na oparty o notowania 
giełdowe HOOP S.A. oraz z uwagi na uwzględnienie wyników ostatecznych wycen do wartości godziwych aktywów, 
zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych przejętej Grupy HOOP S.A. 

Wartość firmy przyporządkowuje się do ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Dla wartości firmy, powstałej przy 
połączeniu z Grupą HOOP S.A., przyjmuje się że ośrodkami wypracowującymi środki pieniężne są: Spółki 
z Grupy HOOP S.A. (przed połączeniem) oraz jednostka zależna Megapack. Zarząd podjął decyzję o przypisaniu 
wartości firmy do spółek z Grupy HOOP S.A. (przed połączeniem) według wewnętrznie przyjętego klucza alokacji. 

Wartość odzyskiwalną ośrodków wypracowujących środki pieniężne ustala się metodą zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych przed opodatkowaniem, opartych na pięcioletnich prognozach sporządzonych dla obydwu ośrodków. 
Prognozy oparte są o plany kierownictwa, sporządzone w oparciu o najlepszą wiedzę i plany długoterminowe. Na dzień 
bilansowy nie stwierdzono istnienia przesłanek, które wskazywałyby na utratę wartości przez wartość firmy. 

Ostateczne rozliczenie połączenia wpłynęło na zmianę danych porównywalnych niniejszego sprawozdania finansowego 
w stosunku do danych wcześniej opublikowanych. Poniższa tabela przedstawia wpływ ostatecznego rozliczenia 
połączenia na wcześniej opublikowane dane porównywalne: 

31.12.2008 30.6.2008 

 

sprawozdanie 
opublikowane 

zaprezentowane 
jako dane 

porównywalne 

sprawozdanie 
opublikowane 

zaprezentowane 
jako dane 

porównywalne 
Aktywa netto przypadające na 
akcjonariuszy jednostki dominującej 

661 269 477 602 643 225 475 217 

Wynik bieżący przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej 9 417 8 922 21 826 21 759 

 

Zgodnie z MSSF 3 zyski zatrzymane oraz pozostałe pozycje kapitału własnego ujęte w prezentowanym sprawozdaniu 
finansowym stanowią zyski zatrzymane oraz pozostałe pozycje kapitałowe jednostki z prawnego punktu widzenia 
zależnej, czyli Grupy Kofola SPV Sp. z o.o., bezpośrednio sprzed połączenia. Struktura kapitału jednostki połączonej 
(liczba i rodzaj wyemitowanych instrumentów) odzwierciedla strukturę kapitału jednostki z prawnego punktu widzenia 
dominującej. Oznacza to, iż kapitał podstawowy po połączeniu wynosił 26 171 918 zł. i odzwierciedlał strukturę kapitału 
jednostki z prawnego punktu widzenia dominującej, czyli KOFOLA S.A., w tym akcje wyemitowane w celu 
przeprowadzenia połączenia.  

Gdyby połączenie miało miejsce na początku roku 2008, zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki 
dominującej za rok 2008 byłby na szacunkowym poziomie 12 590 tys. zł., a przychody ze sprzedaży wyniosłyby 
szacunkowo 1 489 188 tys.zł. 

Prezentowane sprawozdanie finansowe stanowi kontynuację sprawozdania finansowego jednostki z prawnego punktu 
widzenia zależnej - informacje porównawcze prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym za okres od 
początku roku do dnia połączenia dotyczą tylko jednostki przejmującej z ekonomicznego punktu widzenia, tj. 
Grupy Kofola SPV Sp. z o.o. Historyczne dane finansowe przejętej Grupy HOOP S.A. są dostępne na stronie 
internetowej www.hoop.com.pl. 

W dniu 31 marca 2009 roku zostało zarejestrowane połączenie KOFOLA S.A. ze spółkami zależnymi podlegającymi 
konsolidacji: Przedsiębiorstwem Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o. o. z oraz PAOLA S.A. Połączenie 
to nie miało istotnego wpływu na sprawozdanie Grupy. Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku 
PPWM Woda Grodziska oraz PAOLA S.A. na KOFOLA S.A w zamian za akcje nowej emisji KOFOLA S.A. W wyniku 
połączenia PPWM Woda Grodziska oraz Paola przestały istnieć. Na skutek połączenia dokonano podwyższenia kapitału 
zakładowego KOFOLA S.A o kwotę 684 złotych do kwoty 26 172 602 zł. 

Wartość firmy ujawniona w aktywach skonsolidowanego bilansu obejmuje również wartość firmy powstałą przy 
przejęciu Spółki Klimo s.r.o. w wysokości 9 608 tys.zł. 

4.15 Zobowiązania i należności warunkowe  

 

  
 Aktywa warunkowe 

 Zobowiązania 
warunkowe  

Stan na 1.1.2009 - 246 178 
Zwiększenie (+) - 39 772 
Zmniejszenie (-) - (21 445) 
Stan na 30.6.2009 - 264 505 

 
Powyższa kwota zobowiązań warunkowych dotyczy przede wszystkim zobowiązań pozabilansowych z tytułu poręczeń 
i gwarancji udzielonych wzajemnie przez spółki Grupy KOFOLA S.A. 

4.16 Wskazanie istotnych postępowań sądowych 

 

Spółka KOFOLA S.A. jest stroną w postępowaniu upadłościowym podmiotu Fructo-Maj. W dniu 06.08.2007 roku 
HOOP S.A. zawarła z Fructo-Maj Sp. z o.o. list intencyjny, na mocy którego wyraziła zainteresowanie dokonaniem 
inwestycji we Fructo-Maj w celu jej restrukturyzacji finansowej i umożliwienia realizacji zobowiązań wobec wierzycieli. 
W wykonaniu tego porozumienia HOOP S.A. nabyła wierzytelności w stosunku do Fructo-Maj m.in. zawarła z Kredyt 
Bank S.A umowę przelewu wierzytelności, na mocy której Kredyt Bank S.A. przelał w całości na HOOP S.A. 

http://www.hoop.com.pl/
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wierzytelności z tytułu umowy kredytowej, które na dzień 30.06.2009 roku wynoszą  9 876 tys. zł. i prezentowane są w 
sprawozdaniu KOFOLA S.A. jako zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów z terminem spłaty do 
30.11.2009 roku oraz jako należności od spółki Fructio-Maj. Łączna wartość należności od spółki Fructo Maj z tytułu 
zakupionych wierzytelności wynosi 18 876 tys. zł, wartość bilansowa tej pozycji po uwzględnieniu odpisu 
aktualizacyjnego wynosi 12 881 tys.zł.. Wierzytelności te są zabezpieczone hipotekami umownymi na wszystkich 
istotnych nieruchomościach Fructo-Maj oraz zastawem rejestrowym na mieniu ruchomym tego przedsiębiorstwa. 

Postanowieniem z dnia 27.09.2007 została ogłoszona upadłość Fructo-Maj a następnie postanowieniem z dnia 
24.06.2008 roku został zmieniony tryb postępowania z układowego na obejmujące likwidację majątku Fructo-Maj. 
KOFOLA S.A. posiada swojego przedstawiciela w Radzie Wierzycieli Fructo-Maj Sp. z o.o. Zdaniem Zarządu w oparciu o 
obecny stan prawny i rodzaj zabezpieczeń odpisy na aktywa związane ze spółką Fructo-Maj nie wymagają aktualizacji w 
stosunku do utworzonych na 31 grudnia 2008 roku. 

Poza opisaną powyżej, spółki grupy KOFOLA S.A. nie są stroną w innych sprawach (sporach), które mogłyby wywrzeć 
w przyszłości istotny wpływ na sytuację finansową Grupy. 

4.17 Istotne zdarzenia po dacie bilansu 

 

W dniu 16 lipca 2009 roku zostały podpisane warunkowe umowy sprzedaży udziałów w spółce Maxpol Sp. z o.o. przez 
KOFOLA S.A. na rzecz Lobo Sp. z o.o. oraz na rzecz Mirex Sp. z o.o. KOFOLA S.A. zobowiązała się, że w terminie 14 dni 
od zawarcia niniejszej Umowy nabędzie od Hoop Polska Sp. z o.o. wierzytelności jakie Hoop Polska posiada względem 
spółki Maxpol Sp. zo.o. w kwocie łącznej 15 833 909,49 zł. a następnie KOFOLA S.A. w terminie nie dłuższym niż 21 dni 
od zawarcia niniejszej Umowy podejmie uchwałę o zmianie umowy spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego spółki 
Maxpol o kwotę 1 301 500 zł. Sprzedaż udziałów w spółce Maxpol na rzecz Lobo Sp. z o.o. oraz na rzecz spółki Mirex 
Sp. z o.o. będzie dokonana dopiero po spełnieniu warunków określonych w niniejszych umowach. 

W dniu 17 lipca 2009 roku KOFOLA S.A. zawarła ze spółką Hoop Polska Sp. z o.o. umowę cesji wymagalnych i 
niespornych wierzytelności do Maxpolu w kwocie 15 833 909,49 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Współników spółki 
Maxpol podwyższyło kapitał zakładowy spółki z kwoty 3 699 000 zł. do kwoty 5 000 500 zł. i postanowiło, że 
nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zostana objęte w całości przez KOFOLA S.A. i zostaną pokryte 
wkładem pieniężnym wysokości w 15 878 671 zł., zaś nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów w kwocie 
14 577 171 zł. zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. 

W dniu 5 sierpnia 2009 roku w ramach zamierzonej strategii Grupy, w firmie Hoop Polska Sp. z o.o. wdrożony został 
proces optymalizacji produkcji, który jest konsekwencją fuzji Kofoli i Hoop. Zarząd Grupy podjął decyzję o wdrożeniu 
planu optymalizacji i koncentracji produkcji, w celu osiągnięcie wzrostu efektywności.  Proces ten umożliwi realizację 
celów strategicznych Grupy i długoterminowo osiągnięcie jednej z wiodących pozycji na rynku Europy Środkowo-
Wschodniej, zarówno pod kątem zyskowności i efektywności, jak i innowacyjności. W ramach reorganizacji, zarząd 
Grupy podjął decyzję o koncentracji produkcji oraz realokacji linii produkcyjnej z Tychów do Kutna i zamknięciu fabryki 
w Tychach - jednego z ośmiu zakładów należących do Grupy KOFOLA S.A. W wyniku zamknięcia fabryki, Hoop Polska 
planuje zwolnić 162 osoby. Zwalnianym pracownikom zaproponowana została możliwość relokacji i outplacementu. 
Zamknięcie zakładu w Tychach pozwoli Grupie zmniejszyć wydatki, które obecnie ponoszone są oddzielnie dla dwóch 
zakładów. Zredukuje to zaangażowanie kapitału w środki trwałe, a zarazem zwiększy elastyczność w zarządzaniu 
bezpośrednimi kosztami produkcji i przyniesie korzyści płynące z efektu skali. Zmiany umożliwią realizację celów 
biznesowych Grupy. Szacunkowe koszty związane z zamknięciem zakładu w Tychach wynoszą około 1 000 tys.zł. 
i zostaną zgodnie z MSSF ujęte w kosztach III kw. 2009 roku. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

 
 

31.08.2009 r. Jannis Samaras Prezes Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. Simona Nováková Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. Martin Mateáš Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. René Musila Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. Tomáš Jendřejek Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    
 
 
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH: 

 
 

31.08.2009 r. Katarzyna Balcerowicz Główny Księgowy ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 
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5 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy KOFOLA S.A. 

5.1 Skład Grupy oraz zmiany w strukturze Grupy w okresie objętym sprawozdaniem. 

 
W skład Grupy na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodziły następujące jednostki: 
 

  Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności 
Metoda 

konsolidacji 

Bezpośredni lub 
pośredni udział w 

kapitale 
zakładowym % 

Udział w 
prawach 
głosu % 

1. KOFOLA S.A. Polska,  
Warszawa 

holding pełna   

2. Hoop Polska Sp. z o.o. 
Polska,  

Warszawa 
produkcja wód mineralnych i 
napojów bezalkoholowych 

pełna 100,00% 100,00% 

3. Kofola Holding a.s. 
Republika Czeska, 

Ostrava 
holding pełna 100,00% 100,00% 

4. Klimo s.r.o. 
Republika Czeska, 

Krnov 
w upadłości pełna 100,00% 100,00% 

5. Kofola Zrt. 
Węgry, 

Budapest w upadłości pełna 100,00% 100,00% 

6. Kofola a.s. 
Słowacja,  

Rajecká Lesná 
produkcja i dystrybucja 
napojów bezalkoholowych 

pełna 100,00% 100,00% 

7. Kofola Sp.z o.o. 
Polska,  
Kutno 

wynajmowanie zakładu 
produkcyjnego 

pełna 100,00% 100,00% 

8. Santa-Trans s.r.o. 
Republika Czeska, 

Krnov 
towarowy transport drogowy pełna 100,00% 100,00% 

9. Santa-Trans.SK s.r.o. 
Słowacja,  

Rajec 
towarowy transport drogowy pełna 100,00% 100,00% 

10. Kofola a.s. 
Republika Czeska, 

Krnov 
produkcja i dystrybucja 
napojów bezalkoholowych 

pełna 100,00% 100,00% 

11. Megapack 
Rosja,  

Widnoje 
produkcja wód mineralnych i 
napojów bezalkoholowych 

pełna 50,00% 50,00% 

12. 
Pomorskie Centrum 
Dysrybucji Sp. z o.o. 

Polska,  
Koszalin 

sprzedaż hurtowa napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych pełna 75,00% 75,00% 

13. 
Bobmark international 
Sp. z o.o. 

Polska,  
Warszawa 

sprzedaż hurtowa napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych

pełna 100,00% 100,00% 

14. Maxpol Sp. z o.o. 
Polska,  
Sufczyn 

sprzedaż hurtowa napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych

pełna 100,00% 100,00% 

15. 
Transport Spedycja 
Handel Sulich Sp. z o.o. 

Polska,  
Bielsk Podlaski 

towarowy transport drogowy 
metoda 
praw 

własnosci 
50,00% 50,00% 

 
Jednostka dominująca – KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-102, ul. Jana Olbrachta 94., powstała w wyniku 
zarejestrowanego dnia 30 maja 2008 połączenia HOOP S.A oraz Kofola SPV Sp. z o.o. Z dniem rejestracji połączenia, 
dotychczasowa nazwa HOOP S.A. została zmieniona na Kofola - HOOP S.A. Obecnie Spółka pełni głównie funkcje 
zarządzająco–kontrolne wobec wszystkich spółek należących do Grupy Kapitałowej KOFOLA S.A. 

Jednostka zależna – Hoop Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-102, ul. Jana Olbrachta 94, w której 
KOFOLA S.A. posiada 100% udziałów. 

Jednostka zależna – Kofola Holding a.s. Jednostką bezpośrednio zależną jest spółka Kofola Holding a.s., która jest 
jednostką dominującą Grupy Kapitalowej Kofola Holding a.s., z siedzibą w Ostrawie, Nad Porubkou 2278/31A, 708 00 
Ostrawa - Poruba, REPUBLIKA CZESKA, w której KOFOLA S.A. posiada udział stanowiący 100% kapitału zakładowego. 

W skład Grupy Kapitałowej Kofola Holding a.s. wchodzą: 

• Kofola Holding a.s. – jednostka dominująca - spółka z siedzibą w Republice Czeskiej, realizująca funkcje 
zarządzania i kontroli nad pozostałymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej KOFOLA S.A. 

• Kofola a.s (CZ) – spółka z siedzibą w Republice Czeskiej, której podstawową działalnością jest produkcja 
i dystrybucja napojów na terenie Czech 

• Kofola Zrt (HU) – spółka z siedzibą na Wegrzech, która jest w upadłości 

• Kofola a.s. (SL) – spółka z siedzibą na Słowacji, której podstawową działalnością jest produkcja i dystrybucja 
napojów na terenie Słowacji 

• Kofola Sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Polsce, której podstawową działalnością jest wynajmowanie zakładu 
produkcyjnego w Kutnie spółce Hoop Polska Sp. z o.o. która prowadzi tam produkcję 

• Santa-Trans s.r.o. (CZ) – spółka z siedzibą w Republice Czeskiej, której podstawową działalnością jest transport 
drogowy 

• Santa-Trans.SK s.r.o. (SL) - spółka z siedzibą w Słowacji, której podstawową działalnością jest transport drogowy 

• KLIMO s.r.o. – spółka z siedzibą w Republice Czeskiej. Spółka ta prowadziła w 2007 roku dystrybucję napojów na 
rynku czeskim. Od początku 2008 roku nie prowadzi działalności operacyjnej. 
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Jednostka zależna – Grupa Kapitałowa Megapack, z jednostką dominującą OOO Megapack z siedzibą w Promozno, 
Widnoje, Dystrykt Leninskiy, Region Moskiewski, Federacja Rosyjska, w której KOFOLA S.A. posiada udział stanowiący 
50% kapitału zakładowego. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Megapack jest usługowe 
rozlewanie napojów, produkcja napojów własnych, między innymi pod znakami towarowymi HOOP i Arctic, oraz ich 
dystrybucja na obszarze Federacji Rosyjskiej. 

Jednostka zależna – Pomorskie Centrum Dystrybucji HOOP Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-209, ul. BoWiD 
9e, w której KOFOLA 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 – Bobmark International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której KOFOLA S.A. posiada 100% 
udziałów w kapitale zakładowym. Podstawowym przedmiotem działalności Bobmark International Sp. z o.o. jest 
hurtowa sprzedaż napojów. 

Jednostka zależna – Maxpol Sp. z o.o. z siedzibą w Sufczynie, w której KOFOLA S.A. posiada 100% udziałów 
w kapitale zakładowym. Podstawowym przedmiotem działalności Maxpol Sp. z o.o. jest hurtowa sprzedaż napojów. 

Jednostka współzależna – Transport – Spedycja – Handel - Sulich Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. 
Przedmiotem działalności spółki jest samochodowy transport drogowy. 

W dniu 31.03.2009 roku zostało zarejestrowane połączenie  spółek zależnych PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. oraz 
PAOLA S.A. ze spółką dominującą KOFOLA S.A. 

5.2 Najważniejsze zdarzenia w Grupie KOFOLA S.A od dnia 1 stycznia 2009 roku do daty sporządzenia 
niniejszenia sprawozdania 

 

Z dniem 5 stycznia 2009 roku, akcjonariusz Spółki – KSM Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działając na 
podstawie § 17 Statutu Spółki powołał na członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Ireneusza Stolarskiego, Pana Martina 
Dokoupila oraz Pana Raimondo Eggink, przy czym Pan Ireneusz Stolarski pełni funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Spółki. 

W dniu 14 stycznia 2009 roku Rada Nadzorcza KOFOLA S.A. Uchwałą nr 2 z dnia 14 stycznia 2009r. powołała Komitet 
Audytu, w skład którego weszli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej (w tym jeden niezależny członek Rady 
Nadzorczej) oraz Komitet Wynagrodzeń. W związku z powyższym Grupa realizuje zasadę określoną w pkt 7 III części 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych tj. zasadę dotyczącą konieczności 
funkcjonowania Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej. 

Od dnia 19 stycznia 2009 roku, w związku ze zmianą nazwy spółki KOFOLA- HOOP S.A. na KOFOLA S.A. akcje spółki 
notowane są pod nazwą skróconą "KOFOLA" i oznaczeniem "KFL". 

W dniu 31 marca 2009 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji 
połączenia KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „Woda 
Grodziska” Sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz PAOLA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich 
i dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) 
kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zgodnych uchwał Walnego Zgromadzenia KOFOLA, Walnego 
Zgromadzenia Paola oraz Zgromadzenia Wspólników PPWM Woda Grodziska.  

Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku PPWM Woda Grodziska oraz PAOLA na KOFOLA S.A. w zamian 
za akcje nowej emisji KOFOLA S.A., przyznane dotychczasowym wspólnikom PPWM Woda Grodziska innym niż 
KOFOLA S.A. W wyniku połączenia PPWM Woda Grodziska oraz PAOLA przestały istnieć. Na skutek połączenia 
KOFOLA S.A. ze spółkami PPWM Woda Grodziska oraz PAOLA, kapitał zakładowy KOFOLA S.A. został podwyższony z 
kwoty 26 171 918 zł., o kwotę 684 zł., do kwoty 26 172 602 zł., w drodze emisji 684 akcji zwykłych na okaziciela 
serii G, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. W wyniku połączenia, o którym mowa powyżej, kapitał zakładowy 
KOFOLA S.A. będzie wynosił 26 172 602 zł. i będzie się dzielił na 26 172 602 zł. uprawniających do 26 172 602 głosów 
na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

W wyniku połączenia spółek KOFOLA S.A. - zgodnie z treścią art. 494§1 k.s.h. - wstąpiła z dniem połączenia we 
wszystkie prawa i obowiązki PAOLA oraz PPWM Woda Grodziska. Stosownie do treści art. 494§4 k.s.h. z dniem 
połączenia wspólnicy PPWM Woda Grodziska inni niż KOFOLA S.A. stali się Akcjonariuszami KOFOLA S.A. PAOLA oraz 
PPWM Woda Grodziska były spółkami zależnymi w stosunku do KOFOLA S.A. Wszystkie wymienione wyżej spółki 
posiadały łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Hoop Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która 
zajmuje się działalnością produkcyjną i dystrybucyjną napoi, soków i wód mineralnych na terenie Polski, przy czym 
spółki PPWM Woda Grodziska oraz PAOLA nie prowadziły działalności operacyjnej (PPWM Woda Grodziska oraz PAOLA 
zajmowały się zarządzaniem udziałami w Hoop Polska Sp. z o. o., natomiast KOFOLA S.A. zajmuje się zarządzaniem 
Grupą Kapitałową KOFOLA S.A.). 

W dniu 30 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KOFOLA S.A podjęło uchwałę nr 28 w sprawie 
przeznaczenia zysku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) 
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 
1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w wysokości 16 987 792,06 zł., podzielić w następujący sposób:  

a.) kwotę 16 750 465,28 zł. przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,64 zł na jedną akcję,  

b.) kwotę 237 326,78 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy.  

W dywidendzie będą uczestniczyły akcje spółki wszystkich serii (A,B,C,D,E,F,G). Dzień dywidendy ustala się na 
30 września 2009 roku. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 października 2009 roku. 
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W dniu 30 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOFOLA S.A. powołało Pana Anthony 
Brown na Członka Rady Nadzorczej Spółki. 

Komentarze do wyników Grupy KOFOLA S.A. 

Skonsolidowany zysk netto Grupy KOFOLA S.A. za I.półrocze wyniósł 11 287 tys.zł. Za I. kwartał Grupa poniosła stratę 
w wysokości 14 514 tys.zł. Wyniki te odpowiadają charakterowi działalności prowadzonej przez Grupę. Pierwszy kwartał 
jest zwykle trudnym okresem, a zysk roczny uzależniony jest przede wszystkim od wyników drugiego i trzeciego 
kwartału. Zakładamy, że ten pozytywny trend zostanie utrzymany również w drugim półroczu w związku 
z kształtowaniem się kursów PLN i CZK w stosunku do EUR, jak również w związku ze wzrostem efektywności Grupy. 
Celem kierownictwa jest przede wszystkim poprawa wyników działalności w Polsce i odpracowanie straty z pierwszego 
półrocza. W spółce Hoop Polska Sp. z o.o. została zakończona reorganizacja działu sprzedaży. Wdrożono program trade 
activity mający na celu zwiększenie przychodów w drugim półroczu 2009 roku. Częścią projektu wzrostu efektywności 
był plan optymalizacji i koncentracji produkcji. W ramach reorganizacji została podjęta decyzja o zamknięciu zakładu 
w Tychach, co powinno wpłynąć na obniżenie kosztów produkcji, jednak efekt tych działań będzie widoczny dopiero 
w IV. kwartale 2009 roku. Po przeprowadzeniu analizy wyników Grupy osiąganych w Polsce, podjęto decyzję o zbyciu 
udziałów w spółce Maxpol. 

Pierwsze półrocze roku 2009 można ocenić pozytywnie. Pomimo załamania gospodarczego udało nam sie utrzymać 
pozycję rynkową i osiągnąć obrót zbliżony do zanotowanego  w pierwszym półroczu 2008 roku (uwzględniając obrót 
Grupy HOOP do dnia połączenia). Pozytywny wpływ na wyniki okresu sprawozdawczego miały zakończone sukcesem 
działania kierownictwa ukierunkowane na poprawę sytuacji finansowej Grupy. Wydatki na cele inwestycyjne 
w I. półroczu 2009 roku są prawie o połowę niższe od wartości nakładów z pierwszego półrocza 2008. W bieżącym 
okresie sprawozdawczym zanotowaliśmy, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, spadek wartości kapitału 
obrotowego przy porównywalnych wartościach przychodów ze sprzedaży. Na 30.06.2009 roku Grupa obniżyła wartość 
oprocentowanego zadłużenia, tzn. zobowiązań kredytowych, pożyczek i zobowiązań leasingowych o prawie 21 mln. zł. 
(patrz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych). Wzrost tych zobowiązań (o prawie 7,6 mln zł) wynikający 
z danych bilansowych w porównaniu z obniżką o 21 mln zł. wykazaną w skonsolidowanym rachunku przepływów 
pieniężnych wynika z różnic kursowymi powstałych w ramach konsolidacji przy przeliczeniu z walut lokalnych na PLN. 

Pozycja rynkowa Grupy KOFOLA S.A. 

Według danych firmy AC Nielsen na 30 czerwca 2009 roku spółki Grupy KOFOLA S.A. zajmują trzecią pozycję na rynku 
napojów bezalkoholowych w Czechach (z tego pierwszą na rynku napojów kolorowych, drugą na rynku syropów, 
pierwszą na rynku napojów dla dzieci oraz drugą na rynku napojów niegazowanych), pozycję drugą na słowackim rynku 
napojów bezalkoholowych (z tego drugą na rynku napojów kolorowych, pierwszą na rynku wód mineralnych, drugą na 
rynku syropów, pierwszą na rynku napojów dla dzieci oraz trzecią na rynku napojów niegazowanych) oraz szóstą  
pozycję na rynku polskim (z tego trzecią na rynku napojów kolorowych, szóstą na rynku wód mineralnych, drugą na 
rynku syropów, piątą na rynku napojów dla dzieci , piątą na rynku napojów energetycznych oraz drugą na rynku 
napojów niegazowanych). W Rosji spółka Megapack jest głównie widoczna na lokalnym rynku moskiewskim. 

CZECHY: 

Kofola znów odniosła sukces w Czech Top 100 

W bieżącym półroczu Kofola a.s. (Czechy) po raz kolejny znalazła się w czołówce rankingu Czech Top 100 najbardziej 
prestiżowych firm. W roku poprzednim uplasowała się na trzecim miejscu, obecnie zajęła czwarte miejsce. Lista 
najlepszych firm tworzona jest na podstawie głosowania menadżerów, analityków finansowych i przedstawicieli różnych 
branż gospodarki. 

SŁOWACJA: 

Woda Rajec od prawie roku jest liderem na rynku słowackim w segmencie pakowanych wód mineralnych.  

Marka Vinea – po nabyciu marki Vinea w roku 2008 spółka Kofola a.s. (Słowacja) z sukcesem rozpoczęła własną 
produkcję tej marki w 1.półroczu roku 2009. 

ROSJA: 

Od grudnia 2008 r. w Radzie Dyrektorów OOO Megapack zasiada Pan Marian Bajger oraz Pan Dariusz Grochowski, 
którzy do pełnienia funkcji Dyrektorów w Radzie Dyrektorów zostali powołani przez KOFOLA S.A. W lutym 2009 roku 
M.Bajger został nominowany na Przewodniczącego Rady Dyrektorów  celem dalszego wzmocnienia zarządzania spółką 
Megapack. W marcu 2009 został zaaprobowany nowy plan biznesowy i potwierdzona została decyzja o innowacjach 
technologicznych w spółce celem wdrożenia nowych produktów z portfolio Grupy KOFOLA S.A. 

Grupa w dalszym ciągu kontynuuje w Megapacku implementację standardów Grupy KOFOLA S.A. W 1.półroczu roku 
2009 został przygotowany launch nowego produktu w segmencie napojów niskoalkoholowych (marka Tiamo) oraz 
w segmencie napojów dla dzieci z planowanym wprowadzeniem na rynek w 3. kwartale roku 2009. 

POLSKA: 

Hoop Polska porządkuje portfolio marek. W portfolio Hoopa pozostanie 6 kluczowych brandów: Hoop Cola, Arctic, Paola, 
Jupik, Jupi i R20. Celem spółki jest reorganizacja działu sprzedaży, wdrażenie nowej strategii marketingowej, 
poprawienie komunikacji z klientami i rynkiem, relaunch marki napoju energetycznego R20 i marki Arctic, nowe smaki. 
Wprowadzona została zmiana designu Hoop Coli, Arctica i R20. 

SAP wkracza do Hoop Polska 

Po udanym wdrożeniu systemu informatycznego SAP na Słowacji i w Czechach, przyszedł czas na Polskę, która 
zakończy cykl wdrożeń SAP w KOFOLI S.A. 
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Celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w zakładach w Polsce, który zapewni 
całkowity przepływ informacji na wszystkich poziomach firmy. Zapewni on również poprawę przepływu danych i 
procesów wewnątrz całej Grupy. Oznacza to lepszy dostęp do aktualnych, pełnych i dokładnych informacji na 
wszystkich poziomach zarządzania, dane i procesy zintegrowane w jednym systemie, zunifikowany format informacji we 
wszystkich działach firmy, szybszą i łatwiejszą komunikację, komunikowanie między zakładami, a także obniżenie 
wydatków operacyjnych. 

Tytuł Lider Rynku dla Kofoli 

W pierwszej edycji nagród Rynku Spożywczego Kofola (wcześniej Kofola-Hoop) została nagrodzona za „stworzenie 
w wyniku odważnej fuzji największego koncernu napojowego, działającego na pięciu rynkach Europy Środkowej 
i Wschodniej, o rocznych obrotach ponad 1,4 mld złotych”. Jury zaznaczyło także, że Kofola powstała poprzez 
połączenie spółek z różnych krajów, zachowując wartości swoich krajowych marek takich jak Kofola, Rajec, Arctic, Hoop 
Cola, Jupik, Paola czy R20.  

Syrop Paola Natura i Zdrowie Produktem Roku 2009 

Syrop Paola Natura i Zdrowie został wybrany przez konsumentów Produktem Roku 2009 i otrzymał tytuł Wybór 
Konsumentów. Produkt Roku. Marka Hoopa znalazła się wśród najlepszych produktów FMCG, wprowadzonych na rynek 
pomiędzy 1 października 2007 a 30 września 2008 i wskazanych jako najlepsze, w badaniu konsumenckim 
przeprowadzonym przez TNS OBOP w styczniu 2009 r.  

Hoop Polska laureatem programu EU STANDARD 

Hoop Polska Sp. z o.o. został laureatem programu EU Standard 2008, organizowanego przez redakcję „Przeglądu 
Gospodarczego”, dodatku Gazety Prawnej, i tym samym zyskał godło EU Standard. 

Godło EU STANDARD jest znakiem wyróżniającym firmy, które w ostatnich latach zwiększyły swój potencjał 
gospodarczy, stawiając równocześnie na najwyższą jakość oraz najlepiej prezentują standardy międzynarodowe 
w produkcji, inwestycjach, podejściu do pracownika i w ogólnie pojętej kulturze organizacyjnej firmy. 

Firma HOOP Polska otrzymała tytuł Europejski Standard między innymi za dynamikę inwestycji - firma zbudowała halę 
magazynową w Grodzisku Wielkopolskim, wdrożyła nowoczesne systemy informatyczne oraz uruchomiła nowoczesne 
linie produkcyjne, co pozwoliło na wytwarzanie napojów jeszcze lepszej jakości. Inwestycje zostały całkowicie 
sfinansowane przez HOOP Polska. 

HOOP Polska jest znaczącym pracodawcą na rynku polskim - zatrudnia ponad 1 300 osób. Spółka posiada certyfikaty 
serii ISO: 9000; 14 000 i 18 000 oraz spełnia procedury wynikające z wdrożenia procedur HCCAP. 

Kolejna prestiżowa nagroda dla Jupika Aqua! 

Po sukcesach światowych i nagrodzie Water Innovation Award za najlepszy dziecięcy koncept i etykietę przyszła pora na 
nagrody w Polsce. Jupik Aqua został uznany za jeden z największych „Przebojów FMGC” w Polsce. Ta nagroda to 
swoisty Oskar na rynku FMCG.  

5.3 Omówienie wyników operacyjnych i sytuacji finansowej 

 
Przy analizowaniu zaprezentowanych w niniejszym raporcie wyników skonsolidowanych Grupy Kapitałowej KOFOLA S.A. 
należy pamiętać o fakcie, że zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości w procesie połączenia 
HOOP S.A. i Kofola SPV Sp. z o.o. stroną przejmującą była Kofola SPV Sp. z o.o. Oznacza to, że prezentowane 
w niniejszym sprawozdaniu skonsolidowane dane  za okres porównywalny tj. za okres sprzed dnia połączenia obejmują 
tylko dane Grupy przejmujacej z punktu widzenia księgowego. 

W związku z powyższym, analizując wyniki finansowe, należy pamiętać o nieporównywalności danych finansowych za 
I. półrocze 2009 roku i za I. półrocze 2008 roku. 

Przychody ze sprzedaży netto 

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy KOFOLA za I. półrocze 2009 roku wyniosły 747 555 tys. zł., co 
oznacza wzrost o 94 % w porównaniu do analogicznego okresu. Przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 
696 482 tys. zł. co stanowi 93% ogółu przychodów. Na zwiększenie przychodów Grupy KOFOLA za I. półrocze 2009 
złożyły się przede wszystkim uwzględnienie w przychodach Grupy KOFOLA S.A. za I. półrocze 2009 przychodów Grupy 
Hoop (w okresie porównawczym tylko przychody Grupy Hoop za okres 31.05.2008 – 31.06.2008 były uwzględnione) 
oraz wzrost przychodów Grupy Kofola Holding a.s. o około 4%, z 305 699 tys. zł. w I. półroczu 2008 do 318 181 tys. zł. 
w I.półroczu 2009 (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). 

Uwzględniając w danych porównawczych wpływ Grupy Hoop i za okres przed połączeniem, tzn. okres 1.1.2008-
30.5.2008, nasze przychody ze sprzedaży netto wzrosły w I. półroczu 2009 o około 19 886 tys. zł lub o 2,6% do 
747 555 tys. zł. 

Działalność Grupy KOFOLA S.A. koncentruje się na 5 segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, 
wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe. Segmenty te stanowią łącznie około 93% przychodów ze 
sprzedaży Grupy. Struktura przychodów nie zmieniła się zasadniczo w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego. Największy udział w przychodach pierwszego kwartału 2009 roku stanowiła sprzedaż produktów segmentu 
napojów gazowanych, podobnie jak w okresie porównywalnym (39% przychodów w I. półroczu 2009, 45% 
w I. półroczu 2008). 
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Przychody netto najważniejszych podmiotów w Grupie 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów * 

 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

 % 
zmiana 

Hoop Polska Sp. z o.o. ** 261 487 285 930 -8,55% 
Grupa Kapitałowa Kofola Holding a.s. 318 181 305 699 4,08% 
Grupa Kapitałowa Megapack ** 147 303 123 785 19,00% 
      
* Dane jednostkowe nie uwzględniające korekt konsolidacyjnych 
** Dane dotyczące okresu 1.1.2008-30.5.2008 nie zostały uwzględnione w danych skonsolidowanych 
okresu porównywalnego z powodów opisanych powyżej (przejęcie odwrotne) 

 

Przychody spółki HOOP Polska zrealizowane w I. półroczu 2009 były niższe od przychodów w okresie porównywalnym. 
Spadek ten spowodowany był trudnościami w dystrybucji i pogorszeniem rotacji wyrobów. Obecnie spółka koncentruje 
się na działaniach mających na celu zwiększenie obecności na rynku. 

Grupie Kofola Holding a.s. udało się zwiększyć przychody ze sprzedaży swoich podstawowych produktów na 
strategicznych rynkach Czech i Słowacji głównie dzięki zmianie kursu CZK/PLN i EUR/PLN, tzn. przychody tych spółek 
w walutach lokalnych nie uległy zasadniczym zmianom. 

Grupa Kapitałowa Megapack zwiększyła wartość przychodów ze sprzedaży o 19 % w porównaniu z I. półroczem 2008. 
Sprzedaż produktów własnych jest mniej więcej na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, co w obliczu trudnej 
sytuacji rynkowej jest zadowalające. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost obrotów był zwiększony wolumen 
co-packingu i to aż o około 45 % w stosunku do roku poprzedniego. 

Koszty własne sprzedaży 

Skonsolidowane koszty własne sprzedaży w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 r. wzrosły 
o 235 205 tys. zł lub 99% do 471 739 tys. zł z 236 534 tys. zł. w analogicznym okresie 2008 r. Na zwiększenie kosztów 
własnych sprzedaży Grupy KOFOLA za I. półrocze 2009 złożyły się przede wszystkim uwzględnienie w kosztach Grupy 
KOFOLA S.A. za I. półrocze 2009 kosztów własnych sprzedaży Grupy Hoop w wartości 338 069 tys. zł. (w okresie 
porównawczym tylko koszty Grupy Hoop za okres 31.05.2008 – 31.06.2008 były uwzględnione). Uwzględniając 
w danych porównawczych wpływ Grupy Hoop i za okres przed połączeniem, tzn. okres 1.1.2008-30.5.2008, nasze 
koszty własne sprzedaży wzrosły w I. półroczu 2009 o 10 599 tys. zł lub o 2,3% do 471 739 tys. zł. 

Procentowo, nasze koszty własne sprzedaży w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 r. wzrosły 
do 63,1% przychodów ze sprzedaży netto, w porównaniu do 61,4% w analogicznym okresie 2008 r. Uwzględniając 
w danych porównawczych wpływ Grupy Hoop i za okres przed połączeniem, tzn. okres 1.1.2008-30.5.2008, nasze 
koszty własne sprzedaży wynosiłyby w I. półroczu 2008 63,4% przychodów ze sprzedaży netto.  

Koszty sprzedaży 

Skonsolidowane koszty sprzedaży w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 r. wzrosły 
o 91 914 tys. zł. lub 96% do 187 673 tys. zł z 95 759 tys. zł. w analogicznym okresie 2008 r. Na zwiększenie kosztów  
sprzedaży Grupy KOFOLA S.A. za I. półrocze 2009 złożyły się przede wszystkim uwzględnienie w kosztach Grupy 
KOFOLA S.A. za I. półrocze 2009 kosztów sprzedaży Grupy Hoop w wartości 86 740 tys. zł. (w okresie porównawczym 
tylko koszty Grupy Hoop za okres 31.05.2008 – 31.06.2008 były uwzględnione).  

Uwzględniając w danych porównawczych wpływ Grupy Hoop i za okres przed połączeniem, tzn. okres 1.1.2008-
30.5.2008, nasze koszty sprzedaży wzrosły w I. półroczu 2009 o około 18 455 tys. zł lub o 10,9% do 187 673 tys. zł. 
Procentowo, nasze koszty sprzedaży w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 r. wzrosły do 25,1% 
przychodów ze sprzedaży netto, w porównaniu do 24,8% w analogicznym okresie 2008 r. Uwzględniając w danych 
porównawczych wpływ Grupy Hoop i za okres przed połączeniem, tzn. okres 1.1.2008-30.5.2008, nasze koszty 
sprzedaży wynosiły w I. półroczu 2008 około 23,3% przychodów ze sprzedaży netto. W ramach kosztów sprzedaży 
największa część kosztów (około 50%) jest związana z kosztami transportu, reszta dotyczy kosztów marketingu 
i sprzedaży. 

Koszty ogólnego zarządu 

Skonsolidowane koszty ogólnego zarządu w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 r. wzrosły 
o 29 391 tys. zł lub 164% do 47 280 tys. zł z 17 889 tys. zł. w analogicznym okresie 2008 r. Na zwiększenie kosztów 
ogólnego zarządu Grupy KOFOLA za I. półrocze 2009 złożyły się przede wszystkim uwzględnienie w kosztach Grupy 
KOFOLA S.A. za I. półrocze 2009 kosztów ogólnego zarządu Grupy Hoop w wartości 23 208 tys. zł. (w okresie 
porównawczym tylko koszty Grupy Hoop za okres 31.05.2008 – 31.06.2008 były uwzględnione) oraz wzrost kosztów 
ogólnego zarządu Grupy Kofola Holding a.s. o około 104%, z 12 372 tys. zł. w I. półroczu 2008 do 25 310 tys. zł. 
w I. półroczu 2009 (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych).  

Uwzględniając w danych porównawczych wpływ Grupy Hoop i za okres przed połączeniem, tzn. okres 1.1.2008-
30.5.2008, nasze koszty ogólnego zarządu wzrosły w I. półroczu 2009 o około 7 067 tys. zł lub o 17,6% do 47 280 tys. 
zł. Procentowo, nasze koszty ogólnego zarządu w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 r. wzrosły do 
6,3% przychodów ze sprzedaży netto, w porównaniu do 4,6% w analogicznym okresie 2008 r. Uwzględniając w danych 
porównawczych wpływ Grupy Hoop i za okres przed połączeniem, tzn. okres 1.1.2008-30.5.2008, nasze koszty 
ogólnego zarządu wynosiły w I. półroczu 2008 około 5,5% przychodów ze sprzedaży netto. Wzrost kosztów ogólnego 
zarządu Grupy Kofola Holding a.s. jest spowodowany zwłaszcza wzrostem kosztów świadczeń pracowniczych z powodu 



GRUPA KAPITAŁOWA KOFOLA S.A. 
Sprawozdanie zarządu Grupy KOFOLA S.A. za okres 6 m-cy kończący się 30 czerwca 2009 (w tys. zł) 
 

 29

zmiany struktury organizacyjnej oraz wzrostem usług (doradztwo, opłaty licencyjne i utrzymanie nowego systemu 
informatycznego SAP). 

Zysk z działalności operacyjnej 

Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 12 195 tys. zł.  lub 44% do 40 192 tys. zł w okresie sześciu miesięcy 
zakończonych 30 czerwca 2009 r. z 27 997 tys. zł w analogicznym okresie 2008 r. Wzrost ten wynikał przede 
wszystkim z wyższych przychodów segmentu napojów gazowanych w Czechach i na Słowacji. Nasza marża zysku na 
działalności operacyjnej w okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 r., spadła do 5,4% z 7,3% 
w analogicznym okresie 2008 r. Uwzględniając w danych porównawczych wpływ Grupy Hoop i za okres przed 
połączeniem, tzn. okres 1.1.2008-30.5.2008, nasz zysk z działalności operacyjnej wzrosł w I. Półroczu 2009 
o około 118 tys. zł lub o 0,3% do 40 192 tys. zł.  

Koszty finansowe, netto 

Wykazaliśmy koszty finansowe netto w wysokości 21 742 tys. zł w okresie sześciu miesięcy zakończonych 
30 czerwca 2009 r. w porównaniu do kosztów finansowych netto w wysokości 9 963 tys  zł w analogicznym okresie 
2008 r. Na zwiększenie kosztów finansowych Grupy KOFOLA S.A. za I. półrocze 2009 złożyły się przede wszystkim 
uwzględnienie w kosztach Grupy Kofola SA za I. półrocze 2009 kosztów finansowych Grupy Hoop w wartości 
6 847 tys. zł. (w okresie porównawczym tylko koszty Grupy Hoop za okres 31.05.2008 – 31.06.2008 były 
uwzględnione) oraz wzrost kosztów finansowych Grupy Kofola Holding a.s. o około 44%, z 13 752 tys. zł. w I. półroczu 
2008 do 19 768 tys. zł. w I. półroczu 2009 (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). Uwzględniając w danych 
porównawczych wpływ Grupy Hoop i za okres przed połączeniem, tzn. okres 1.1.2008-30.5.2008, nasze koszty 
finansowe wzrosły w I. półroczu 2009 o 8 093 tys. zł lub o 59,3% do 47 280 tys. zł. 

Wzrost kosztów finansowych Grupy Kofola Holding a.s. o 6 536 tys. zł jest spowodowany wzrostem ujemnych różnic 
kursowych. Rozpoznaliśmy stratę netto w wysokości 669 tys. zł na wycenie zabezpieczenia przepływów pieniężnych w 
okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 r. Ujemne różnice kursowe były spowodowane znaczącym 
osłabieniem się złotego  i korony czeskiej wobec euro. 

Podatek dochodowy 

W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 r. wykazaliśmy podatek dochodowy w wysokości 8 429 tys. 
zł w porównaniu do podatku dochodowego 2 997 tys. zł w analogicznym okresie 2008 r. Wzrost ten wynika głównie 
z rozpoznania w I. półroczu 2008 przez Kofola a.s. (Czechy) wyższego aktywa z tytułu podatku odroczonego 
na wykorzystanie ulgi inwestycyjnej pozwalającej na obniżenie podatku dochodowego w zamian za zrealizowanie 
określonego poziomu wydatków inwestycyjnych oraz przez wykazanie w I. półroczu 2009 podatku odroczonego 
z dywidendy otrzymanej z Megapacku, która była eliminowana z przychodów finansowych w ramach korekt 
konsolidacyjnych. 

Zysk netto za okres 

Skonsolidowany zysk netto za I. półrocze 2009 roku wyniosł 11 287 tys. zł., z czego 8 726 tys. zł. przypada na 
akcjonariuszy jednostki dominującej, w porównaniu do zysku w wysokości 21 922 tys. zł w analogicznym okresie 2008 
roku. Spadek spowodowany był głównie spadkiem zysku brutto z powodu wyższych ujemnych różnic kursowych oraz 
wyższym podatkiem dochodowym. 

Aktywa 

Na koniec czerwca 2009 roku aktywa trwałe Grupy były równe 1 021 176 tys. zł. W porównaniu do stanu na dzień 
31 grudnia 2008 roku wartość majątku trwałego zwiększyła się o 39 383 tys. zł.(tj. o 4%). Największy przyrost 
zanotowano na pozycji rzeczowych aktywów trwałych, których stan w porównaniu z grudniem 2008 wzrósł o 
31 776 tys. zł, tj. o 5,2%. Wzrost jest efektem poniesionych nakładów inwestycyjnych na majątek produkcyjny w celu 
utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju. W szczególności dotyczyło to spółek Kofola a.s. (Słowacja) oraz Kofola 
a.s. (Czechy). Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wynosi 65,3% (na koniec 2008 roku blisko 68%).  

Wartość firmy powstała w wyniku połączenia Grupy HOOP S.A. z Grupą Kofola SPV Sp. z o.o. i obejmuje rownież 
wartość firmy dotyczącą Grupy Megapack. Wartości niematerialne dotyczą w szczególności znaków towarowych.  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży w sumie 12 495 tys. zł. dotyczą udziałów w spółce BOMI.  

Aktywa obrotowe Grupy na dzień 30 czerwca  2009 roku wyniosły 542 439 tys. zł. W strukturze aktywów obrotowych 
dominowały: należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności – 60% aktywów obrotowych oraz zapasy – 
30%. W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2008 roku wartość aktywów obrotowych wzrosła o 81 407 tys. zł. 
(w tym największy wzrost zanotowały zapasy o 48 485 tys. zł. oraz należności z tytułu dostaw i usług o 30 378 tys. zł.), 
z drugiej strony wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów spadła o 17 547 tys. zł. w stosunku do grudnia 2008 
roku. Wzrost zapasów jest spowodowany wyższym poziomem buforów magazynowych, których zadaniem jest 
zapewnienie ciągłości sprzedaży w sezonie.  

W porównaniu do stanu na koniec czerwca 2008 roku wartość aktywów obrotowych zmalała o 79 473 tys. zł. 
Największy spadek jest widoczny na należnościach z tytułu dostaw i usług. 

Zobowiązania 

Zobowiązania (długo- i krótkoterminowe łącznie) Grupy stanowiły na dzień 30 czerwca 2009 roku wartość 
1 043 791 tys. zł., co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2008 roku o 123 779 tys. zł. 
(tj. o 13,45%). Wzrost zobowiązań wynika głównie ze wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
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zobowiązań (wzrost o 90 865 tys. zł., tj. o 32%) spowodowanych większymi zakupami surowców i materiałów z celem 
wytworzenia większych zapasów przed główną częścią sezonu.  

Pozostałe zobowiązania finansowe dotyczą przede wszystkim zobowiązania z tytułu zadeklarowanych dywidend 
w kwocie 16 750 tys. zł oraz 1 740 tys. zł obowiązań z pochodnych instrumentów finansowych i rachunkowości 
zabezpieczeń. 

Wskaźnik stopy zadłużenia (zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe do aktywów ogółem) wyniósł na dzień 
30 czerwca 2009 roku 66,8% (na koniec grudnia 2008 roku 63,8%). Skonsolidowane zadłużenie netto Grupy liczone 
jako zobowiązania długo- i krótkoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych razem plus 
kredyty w rachunku bieżącym pomniejszone o stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) wyniosło 481 205 tys. zł 
na 30 czerwca 2009 roku i wzrosło w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2008 roku o 25 614 tys. zł. Wskaźnik 
bieżącej płynności liczony jako iloraz majątku obrotowego razem i zobowiązań krótkoterminowych razem wyniósł na 
dzień 30 czerwca 2009 roku 0,7 (na koniec 2008 roku 0,7), natomiast wskaźnik szybkiej płynności był równy 0,5 
(na koniec 2008 roku 0,5). 

5.4 Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej 

 
Na dzień 30 czerwca 2009 roku w skład Zarządu Spółki dominującej wchodzili: 

 Pan Jannis Samaras – Prezes Zarządu, 
 Pani Simona Nováková – Członek Zarządu, 
 Pan Martin Mateáš – Członek Zarządu, 
 Pan Tomáš Jendřejek – Członek Zarządu, 
 Pan René Musila – Członek Zarządu. 

 
Do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki dominującej. 
 
Na dzień 30 czerwca 2009 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

 Pan Ireneusz Stolarski – Przewodniczący, 
 Pan Jacek Woźniak – Wiceprzewodniczący, 
 Pan Dariusz Prończuk, 
 Pan Raimondo Eggink, 
 Pan Martin Dokoupil 
 Pan Anthony Brown 

 
Do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki dominującej. 

5.5 Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników 
za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych. 

 
Grupa nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2009. 

5.6 Struktura akcjonariatu jednostki dominującej – informacja o akcjonariuszach posiadających co 
najmniej 5% akcji/głosów na WZA 

 
Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień przekazania raportu za I półrocze 2009 tj. 31. sierpnia 2009 roku 
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA KOFOLA S.A., posiadają:  

KSM Investment S.A. 

13 395 373 akcji, co stanowi 51,18% udziału w kapitale zakładowym KOFOLA S.A. 

13 395 373 głosów, co stanowi 51,18% ogólnej liczby głosów na WZA KOFOLA S.A.  

CED GROUP S. a r.l. z siedzibą w Luksemburgu  

11 283 153 akcji, co stanowi 43,11% udziału w kapitale zakładowym KOFOLA S.A. 

11 283 153 głosów, co stanowi 43,11% ogólnej liczby głosów na WZA KOFOLA S.A. 

 
Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji KOFOLA S.A. w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego. 

Według informacji posiadanych przez Grupę w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie zaszły 
żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji. 
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STRUKTURA AKCJONARIATU 

Nazwa (firma) jednostki, 
siedziba Liczba 

Udział w kapitale 
zakładowym w % 

Udział w liczbie 
głosów w % 

KSM Investment S.A. 13 395 373 51,18% 51,18% 

CED GROUP S. a r.l. 11 283 153 43,11% 43,11% 

Pozostali 1 494 076 5,71% 5,71% 

Razem 26 172 602 100,00% 100,00% 

5.7 Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji KOFOLA S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby 
zarządzające i nadzorujące 

 
Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień przekazania raportu za I. półrocze 2009 roku w stosunku do 
końca 2008 roku nie nastapiły zmiany w stanie posiadania akcji KOFOLA S.A przez osoby zarządzające i nadzorujące. 
 

Liczba Akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Głosów na WZA 

Akcjonariusz 
31.8.2009 15.5.2009 31.8.2009 15.5.2009 31.8.2009 15.5.2009 

René Musila 687 709 687 709 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 

Tomáš Jendřejek 687 660 687 660 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 
 

5.8 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej.  

 

Spółka KOFOLA S.A. jest stroną w postępowaniu upadłościowym podmiotu Fructo-Maj. W dniu 06.08.2007 roku 
HOOP S.A (spółka przejmująca z prawnego punktu widzenia) zawarła z Fructo-Maj Sp. z o.o. list intencyjny, na mocy 
którego wyraziła zainteresowanie dokonaniem inwestycji we Fructo-Maj w celu jej restrukturyzacji finansowej 
i możliwienia realizacji zobowiązań wobec wierzycieli. W wykonaniu tego porozumienia HOOP S.A nabyła wierzytelności 
w stosunku do Fructo-Maj m.in. zawarła z Kredyt Bank S.A. umowę przelewu wierzytelności, na mocy której 
Kredyt Bank S.A przelał w całości na HOOP S.A wierzytelności z tytułu umowy kredytowej, które na dzień 30.06.2009 
roku wynoszą 9 876 tys. zł i prezentowane są w sprawozdaniu KOFOLA S.A. jako zobowiązania krótkoterminowe 
z tytułu zaciągniętych kredytów z terminem spłaty do 30.11.2009 roku oraz jako należności od spółki Fructio-Maj. 
Łączna wartość należności od spółki Fructo Maj z tytułu zakupionych wierzytelności wynosi 18 876 tys., wartość 
bilansowa tej pozycji po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego wynosi 12 881 tys.zł. Wierzytelności te są 
zabezpieczone hipotekami umownymi na wszystkich istotnych nieruchomościach Fructo-Maj oraz zastawem 
rejestrowym na mieniu ruchomym tego przedsiębiorstwa.  

Postanowieniem z dnia 27.09.2007 została ogłoszona upadłość Fructo-Maj a następnie postanowieniem z dnia 
24.06.2008 roku został zmieniony tryb postępowania z układowego na obejmujące likwidację majątku Fructo-Maj. 
KOFOLA S.A posiada swojego przedstawiciela w Radzie Wierzycieli Fructo-Maj Sp. z o.o. W chwili obecnej trwa proces 
sprzedaży majątku Fructo-Maj. Zdaniem Zarządu w oparciu o obecny stan prawny i rodzaj zabezpieczeń odpisy na 
aktywa związane ze spółką Fructo-Maj nie wymagają aktualizacji. 

Poza opisaną powyżej, spółki grupy KOFOLA S.A nie są stroną w innych sprawach (sporach) które mogłyby wywrzeć 
w przyszłości istotny wpływ na ich sytuację finansową. 

5.9 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 czerwcu 2009 roku Kofola S.A udzieliła spółce zależnej Kofola Holding a.s. pożyczki w wysokości 55 876 tys.CZK 
o wartości na 30.06.2009 roku 9 769 tys.zł. Pożyczka ta ma charakter krótkoterminowy i udzielona została na 
warunkach rynkowych. 
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 Wartość kredytu na dzień 

bilansowy będącego 
podmiotem poręczeń lub 

gwarancji  

Nazwa podmiotu 
udzielającego 

poręczenia 

Nazwa podmiotu któremu 
udzielono poręczenia 

 w walucie   w złotych  

Okres na jaki 
udzielono 
poręczenia 

Podmiot, za którego 
zobowiązania udzielone 

zostalo poręczenie 
Charakter powiązań 

Kofola Holding a.s., CR  ABN AMRO  6 608 T EUR 29 546 12/2009  Kofola Sp.z o.o., PL   jednostka zależna  
       

Kofola a.s., CR  Unicredit  11 391 T EUR 50 931 6/2012  Kofola a.s., SR  jednostka powiązana 
       

KOFOLA S.A.  CitiBank Handlowy  42 000 T PLN 42 000 9/2010  Hoop Polska Sp. z o.o.   jednostka zależna  
KOFOLA S.A.  CitiBank Handlowy  10 320 T PLN 10 320 7/2011  Hoop Polska Sp. z o.o.   jednostka zależna  
KOFOLA S.A.  CitiBank Handlowy  18 000 T PLN 18 000 6/2012  Hoop Polska Sp. z o.o.   jednostka zależna  
KOFOLA S.A.  CitiBank Handlowy  1 800 T PLN 1 800 10/2010  Hoop Polska Sp. z o.o.   jednostka zależna  
KOFOLA S.A.  PeKaO S.A.  15 000 T PLN 15 000 3/2013  Hoop Polska Sp. z o.o.   jednostka zależna  
KOFOLA S.A.  PeKaO S.A.  15 000 T PLN 15 000 3/2013  Hoop Polska Sp. z o.o.   jednostka zależna  
KOFOLA S.A.  Bank BGŻ  7 500 T PLN 7 500 3/2019  Hoop Polska Sp. z o.o.   jednostka zależna  
KOFOLA S.A.  Raiffeisen Bank Polska S.A.  30 000 T PLN 30 000 3/2010  Hoop Polska Sp. z o.o.   jednostka zależna  
KOFOLA S.A.  Deutsche Leasing *  23 073 T PLN 23 073 2/2014  Hoop Polska Sp. z o.o.   jednostka zależna  

KOFOLA S.A.  ING Commercial Finance  20 000 T PLN 20 000 
do zakończenia 

umowy - umowa 
bezterminowe  

 Hoop Polska Sp. z o.o.   jednostka zależna  

       

Hoop Polska Sp. z o.o.  Kofola Sp. z o.o.  1 335 T PLN 1 335 6/2010                                    -    jednostka powiązana  
       

      264 505 tys. PLN     

 
Spółki Grupy KOFOLA S.A. nie pobierały w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia z tytułu udzielenia poręczeń za zobowiązania innych spółek Grupy. 
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5.11 Wskazanie czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową KOFOLA wyniki 
w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.  

 
W perspektywie kolejnych kwartałów 2009 roku duży wpływ na wyniki Grupy będzie miało kształtowanie się kursów PLN 
i CZK w stosunku do EUR. Przychody Grupy ze sprzedaży wyrażone są głównie w złotych polskich, koronach czeskich i 
EUR (na Słowacji), natomiast duża część zakupów jest denominowana w EUR. Silne EURO w stosunku do PLN i CZK 
generuje wysokie ujemne zrealizowane i niezrealizowane różnice kursowe, przede wszystkim od denominowanych w 
EUR kredytów, pożyczek i leasingów. Dodatkowo wysoki kurs EUR względem PLN i CZK przyczynia się do wzrostu cen 
większości surowców do produkcji napojów, w tym tak podstawowych jak cukier i preformy do produkcji butelek PET. 
Polityką Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem zmiany kursów walut jest pokrycie znanych ryzyk w sposób efektywny 
kosztowo. Na podstawie oceny zagrożenia ryzykiem kursowym, Grupa nabywa pochodne instrumenty finansowe w celu 
odpowiedniego zarządzania tym ryzykiem. W celu zabezpieczenia Grupa korzysta z opcji kupna waluty i walutowych 
kontraktów terminowych. 

W dłuższej perspektywie na wyniki Grupy wpływać będzie realizacja, nakreślonych na lata 2009 – 2012 strategicznych 
celów. Nadrzędnym celem strategicznym na lata 2009–2012 jest wzrost wartości Grupy. Cel ten będzie realizowany 
poprzez rozwój obecnego portfela marek napojów bezalkoholowych, jak również powiększanie portfela marek za 
pomocą ewentualnych akwizycji. Dla osiągnięcia tych celów strategicznych Grupa zadecydowała o wdrożeniu nowej 
strategii marketingowej, poprawienie komunikacji z klientami, rynkiem oraz o koncentracji w portfolio polskim na 
6 kluczowych brandów: Hoop Cola, Arctic, Paola, Jupik, Jupi i R20. Dodatkowo Grupa także realizuje w głównych 
spółkach Grupy projekt w celu poprawy zarządzaniem kapitałem obrotowym. 

Pod względem terytorialnym zakładana jest koncentracja na rynkach Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski, czyli na 
rynkach, na których Grupa ma aktualnie najsilniejszą pozycję. Na każdym z tych rynków pracować będą odrębne 
zespoły odpowiedzialne za przygotowanie i realizację działań marketingowych, sprzedażowych i produkcyjnych. Ponadto 
Grupa KOFOLA zamierza umacniać swoją pozycję w wybranych segmentach rynku napojów bezalkoholowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem segmentów coli, wody, napojów owocowych oraz syropów. 

5.12 Sezonowość i cykliczność działalności Grupy KOFOLA S.A. 

 

Zjawiska sezonowości związane z okresowymi wahaniami popytu i podaży mają pewne znaczenie w kształtowaniu 
ogólnych trendów sprzedaży Grupy KOFOLA S.A. Koncentracja sprzedaży napojów następuje w II oraz w III kwartale 
roku. Wynika to ze zwiększonej konsumpcji napojów w okresach wiosenno-letnich. W roku zakończonym 31 grudnia 
2008 około 21% przychodów ze sprzedaży produktów i usług osiągnęliśmy w pierwszym kwartale, a odpowiednio w 
drugim, trzecim i czwartym kwartale osiągnęliśmy 29%, 27% i 23% całorocznych przychodów obejmujących również 
przychody Grupy HOOP S.A. do dnia połączenia. 

5.13 Główne wskaźniki finansowe 

 
Grupa zarządza kapitałem w celu zachowania zdolności do kontynuowania działalności z uwzględnieniem realizacji 
planowanych inwestycji, tak aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy oraz przynosić korzyści pozostałym 
interesariuszom. 

 

Wskaźnik kapitału własnego (Capital employed) obliczany jest jako suma kapitału własnego i zobowiązań 
długoterminowych.  

  30.6.2009 30.6.2008 
Sprzedaż 747 555 385 309 
Wskaźnik kapitału własnego 798 511 782 273 
Zysk z działalności operacyjnej 40 192 27 997 
Plus: amortyzacja 53 041 30 120 
EBITDA 93 233 58 117 
   

EBITDA/Sprzedaż (%) 12,47% 15,08% 
   

EBITDA/Wskaźnik kapitału własnego (%) 11,67% 7,43% 

 

5.14 Informacja o emisji papierów wartościowych. 

 

Na skutek połączenia KOFOLA S.A. ze spółkami zależnymi PPWM Woda Grodziska oraz Paola, kapitał zakładowy 
KOFOLA S.A. został podwyższony z kwoty 26 171 918 zł., o kwotę 684 zł., do kwoty 26 172 602 zł., w drodze emisji 
684 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje serii G”). W wyniku połączenia 
kapitał zakładowy KOFOLA S.A. wynosi 26 172 602 zł. i dzieli się na 26 172 602 zł. uprawniających do 
26 172 602 głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy. 



GRUPA KAPITAŁOWA KOFOLA S.A. 
Sprawozdanie zarządu Grupy KOFOLA S.A. za okres 6 m-cy kończący się 30 czerwca 2009 (w tys. zł) 
 

 34

5.15 Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono śródroczne dane finansowe, nie 
ujętych w tych danych, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej KOFOLA. 

 

W dniu 16 lipca 2009 roku zostały podpisane warunkowe umowy sprzedaży udziałów w spółce Maxpol Sp. z o.o. przez 
KOFOLA S.A. na rzecz Lobo Sp. z o.o. oraz na rzecz Mirex Sp. z o.o. KOFOLA S.A. zobowiązała się, że w terminie 14 dni 
od zawarcia niniejszej Umowy nabędzie od Hoop Polska Sp. z o.o. wierzytelności jakie Hoop Polska posiada względem 
spólki Maxpol Sp. zo.o. w kwocie łącznej 15 833 909.49 PLN a następnie KOFOLA S.A. w terminie nie dłuższym niż 
21 dni od zawarcia niniejszej Umowy podejmie uchwałę o zmianie umowy spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego 
spółki Maxpol o kwotę 1 301 500 PLN. Sprzedaż udziałów w spółce Maxpol na rzecz Lobo Sp. z o.o. oraz na rzecz spółki 
Mirex Sp. z o.o. będzie dokonana dopiero po spełnieniu warunków określonych w niniejszych umowach. 

W dniu 17 lipca 2009 roku KOFOLA S.A. zawarła ze spóką Hoop Polska Sp. z o.o. umowę cesji wymagalnych i 
niespornych wierzytelności do Maxpolu w kwocie 15 833 909,49. Nadzwyczajne Zgromadzenie Współników spółki 
Maxpol podwyższyło kapitał zakładowy spółki z kwoty 3 699 000 PLN do kwoty 5 000 500 PLN i postanowiło, że 
nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zostana objęte w całości przez KOFOLA S.A. i zostanie pokryte 
wkładem pieniężnym wysokości 15 878 671 PLN, zaś nadwyżka ponad wartośc nominalną udziałów w kwocie 
14 577 171 PLN zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. 

W dniu 5 sierpień 2009 roku w ramach zamierzonej strategii Grupy, w firmie Hoop Polska Sp. z o.o. wdrożony zostaje 
proces optymalizacji produkcji, który jest konsekwencją fuzji Kofoli i Hoop. 

Zarząd Grupy podjął decyzję o wdrożeniu planu optymalizacji i koncentracji produkcji, w celu osiągnięcie wzrostu 
efektywności.  Proces ten umożliwi realizację celów strategicznych Grupy i długoterminowo osiągnięcie jednej 
z wiodących pozycji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno pod kątem zyskowności i efektywności, jak 
i innowacyjności. 

Spółka planuje kontynuować rozwój i wzrost swoich kluczowych marek na rynku napojów bezalkoholowych.  Obecnie do 
portfolio Hoop Polska należą m.in.: Hoop Cola, linia napojów owocowych Jupí, syropy Paola, napój dla dzieci Jupík i 
Jupik Aqua, woda mineralna Arctic oraz napój energetyczny R20. Firma produkuje także napoje należące do Grupy 
private labels – produkowane dla firm zewnętrznych, głównie dużych sieci handlowych. 

W ramach reorganizacji, zarząd Grupy podjął decyzję o koncentracji produkcji oraz realokacji linii produkcyjnej 
z Tychów do Kutna i zamknięciu fabryki w Tychach - jednego z ośmiu zakładów należących do Grupy Kofola. 

W wyniku zamknięcia fabryki, Hoop Polska planuje zwolnić 162 osoby. Zwalnianym pracownikom zaproponowana 
została możliwość relokacji i outplacementu. 

Zamknięcie zakładu w Tychach pozwoli firmie zmniejszyć wydatki, które obecnie ponoszone są oddzielnie dla dwóch 
zakładów. Zredukuje to zaangażowanie kapitału w środki trwałe, a zarazem zwiększy elastyczność w zarządzaniu 
bezpośrednimi kosztami produkcji i przyniesie korzyści płynące z efektu skali. Zmiany umożliwią realizację celów 
biznesowych spółki. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

 
 

31.08.2009 r. Jannis Samaras Prezes Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. Simona Nováková Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. Martin Mateáš Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. René Musila Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. Tomáš Jendřejek Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    
 
 
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH: 

 
 

31.08.2009 r. Katarzyna Balcerowicz Główny Księgowy ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 
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6 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KOFOLA S.A. 

6.1 Jednostkowy rachunek zysków i strat  

za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2009 oraz za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2008. 
 

 
  

Nota
 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Działalność kontynuowana   
    

Przychody ze sprzedaży produktów i usług  867 644 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  56 29 
    

Przychody ze sprzedaży  923 673 
    

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 9.2 (606) (452) 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9.2 (70) (28) 
    

Koszt własny sprzedaży  (676) (480) 
    

Zysk brutto ze sprzedaży  247 193 
    

Koszty sprzedaży 9.2 (425) (174) 
Koszty ogólnego zarządu 9.2 (1 955) (811) 
Pozostałe przychody operacyjne  1 087 9 
Pozostałe koszty operacyjne  (100) (4) 
    

Strata operacyjna  (1 146) (787) 
    

Przychody finansowe 9.3 28 286 7 745 
Koszty finansowe 9.4 (517) (82) 
    

Zysk brutto  26 623 6 876 
Podatek dochodowy  (5 296) (1 438) 
    

Zysk netto z działalności kontynuowanej  21 327 5 438 
    

Działalność zaniechana   
Zysk za okres z działalności zaniechanej  - - 
    

Zysk netto za okres  21 327 5 438 
     

Zysk na jedną akcję (w zł)   
– podstawowy z zysku za okres  0,81 0,36 
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej  0,81 0,36 
– rozwodniony z zysku za okres  0,81 0,36 
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej  0,81 0,36 

 

6.2 Jednostkowe sprawozdanie z dochodów całkowitych  

za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2009 oraz za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2008. 

 

 
 

Nota
 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Zysk netto za okres  21 327 5 438 

Pozostałe dochody całkowite   
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (wycena)  2 830 - 
Inne  (165) - 

Podatek dochodowy dotyczący pozostałych składników 
dochodów całkowitych (-) 

 (538) - 

Pozostałe dochody całkowite (netto)  2 127 - 
Dochody całkowite razem  23 454 5 438 
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6.3 Jednostkowy bilans  

na dzień 30 czerwca 2009 roku, 31 grudnia 2008 roku oraz  30 czerwca 2008 roku. 
 

 
AKTYWA 

Nota 30.6.2009 31.12.2008 30.6.2008 

Aktywa trwałe (długoterminowe)  1 019 901 1 008 882 1 005 078
Rzeczowe aktywa trwałe  879 582 1 308
Wartość firmy 9.10 13 767 13 767 13 767
Wartości niematerialne  192 - -
Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i 
stowarzyszonych 

 853 845 855 135 855 134

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  12 495 9 664 20 805
Pożyczki udzielone jednostkom zależnym  138 621 121 313 104 533
Aktywa z tytułu podatku odroczonego   102 8 421 9 531
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)  27 901 32 497 45 166
Zapasy  - 389 4 583
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  16 812 30 214 34 614
Należności z tytułu podatku dochodowego  1 075 - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  245 1 894 5 969
Pożyczki udzielone jednostkam zależnym 9.5 9 769 - -
SUMA AKTYWÓW  1 047 802 1 041 379 1 050 244
     

PASYWA   
Kapitał własny   916 228 909 523 906 997
Kapitał zakładowy 6.5 26 173 26 172 26 172
Pozostałe kapitały  6.5 868 624 866 260 875 284
Zyski zatrzymane 6.5 21 431 17 091 5 541
Kapitał własny ogółem  916 228 909 523 906 997
     

Zobowiązania długoterminowe  57 715 60 203 70 089
Kredyty i pożyczki 9.6 - - 9 876
Rezerwy  14 14 24
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  57 701 60 189 60 189
Zobowiązania krótkoterminowe  73 859 71 653 73 158
Kredyty i pożyczki 9.6 9 957 24 200 14 611
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania  13 676 13 977 25 631

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  - - -
Pozostałe zobowiazania finansowe 9.8 16 750 - -
Rezerwy  33 476 33 476 32 916
Stan zobowiązań ogółem  131 574 131 856 143 247
     

SUMA PASYWÓW  1 047 802 1 041 379 1 050 244
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6.4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych  

za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2009 oraz za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2008. 

 

 
 

Nota 
 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
Zysk/(strata) brutto  26 623 6 876
Korekty o pozycje:  
Amortyzacja 9.2 163 45
Odsetki i dywidendy netto (+/-) 9.3,9.4 (13 974) (3 870)
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej  (12 691) (3 783)
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności  (1 397) 3 347
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów  389 328
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań   (302) 1 474
Zmiana stanu rezerw  - -
Rozliczenie połączenia z Wodą Grodziską i Paolą  753 -
Podatek dochodowy zapłacony (-)  - -
Pozostałe  81 -
    

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   (355) 4 417
    

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (+)  - -
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (-)  (281) -
Udzielone pożyczki  (9 700) -
Dywidendy i odsetki otrzymane (+)  9 676 -
Inne wpływy inwestycyjne – środki pieniężne uzyskane z połączenia z HOOP S.A.  - 1 502
    

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (305) 1 502
    

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
Spłata pożyczek/kredytów (-)  (600) -
Odsetki zapłacone (-) 9.4 (389) -
    

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (989) -
    

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   (1 649) 5 919
Środki pieniężne na początek okresu  1 894 50
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym  245 5 969
O ograniczonej możliwości dysponowania  - -
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za półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2009, za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 oraz półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2008 roku. 
 

 Nota 
Kapitał 

zakładowy 
Pozostałe 
kapitały  

Zyski 
zatrzymane 

Kapitał własny 
ogółem 

Stan na 1.1.2008  13 311 521 665 104 535 080
Zysk netto  - - 5 438 5 438
Pozostałe dochody całkowite:   

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (wycena)  - - - -
- - - -
- - - -

 
Inne   

Dochody całkowite razem   
Połączenie z HOOP S.A. 9.10 12 861 353 619 - 366 480
Stan na 30.6.2008  26 172 875 284 5 541 906 997
      

Stan na 1.1.2008  13 311 521 665 104 535 080
Zysk netto  - - 16 987 16 987
Pozostałe dochody całkowite:   

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (wycena)  - (9 024) - (9 024)
Inne  - - - 

Dochody całkowite razem  - (9 024) - (9 024)
Połączenie z HOOP S.A. 9.10 12 861 353 619 - 366 480
Stan na 31.12.2008  26 172 866 260 17 091 909 523
      

Stan na 1.1.2009  26 172 866 260 17 091 909 523
Podwyższenie kapitału zakładowego  1 - - 1 
Zysk netto  - - 21 327 21 327
Pozostałe dochody całkowite:   

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (wycena)  - 2 830 - 2 830
Inne  - (165) - (165)
Podatek dochodowy dotyczący pozostałych składników 
dochodów całkowitych (-) 

 - (538) - (538)

Dochody całkowite razem  - 2 127 - 2 127
Wypłacona (zadeklarowana) dywidenda 9.8 - - (16 750) (16 750)
Podział wyniku  - 237 (237) -
Stan na 30.6.2009  26 173 868 624 21 431 916 228
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7 Informacje ogólne 

 
Dane jednostki: 
 
Nazwa: KOFOLA Spółka Akcyjna („Spółka”)  
 

Do 30.05.2008 KOFOLA SPV Sp. z o.o. , od 31.05.2008 do 23.12.2008 KOFOLA-HOOP S.A 
 
Siedziba: ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa 
 
Podstawowy przedmiot działalności: działalność firm  centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych (PKD 2007) 7010Z (działalność holdingów wg PKD 2004). Według klasyfikacji Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie spółka zaliczana jest do branży spożywczej. 

 
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, KRS 0000134518. 
 
Spółka posiadała do dnia 31 marca 2009 roku status zakładu pracy chronionej nadany decyzją nr D/01803 
Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 grudnia 1997 roku. 
 
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje półrocze zakończone 30 czerwca 2009 roku oraz zawiera dane 
porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku oraz półrocze zakończone 30 czerwca 2008 roku. 
 
Prezentowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem Spółki KOFOLA S.A, w którym uwzględniono 
ostateczne rozliczenie połączenia Spółki KOFOLA SPV Sp. z o.o. z HOOP S.A w drodze przejęcia odwrotnego 
(nota 9.10). 

Połączenie spółek HOOP S.A. (jednostki dominującej Spółki HOOP) oraz Kofola SPV Sp. z o. o. (spółka dominująca 
Grupy Kofola SPV) zostało zarejestrowane w dniu 30 maja 2008 roku. W wyniku tej transakcji akcjonariusze Kofola SPV 
Sp. z o. o. – spółki formalnie przejmowanej – uzyskali kontrolę nad Grupą Kapitałową HOOP S.A. W takim wypadku, 
zgodnie z przepisami paragrafu 21 MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz załącznika B do MSSF 3, ma 
miejsce przejęcie odwrotne (ang. reverse acquisition). Oznacza to, że z ekonomicznego punktu widzenia spółką 
przejmującą jest Kofola SPV Sp. z o.o. W efekcie rozliczenia nabycia Grupy Kapitałowej HOOP S.A. metodą przejęcia 
odwrotnego w sprawozdaniu Emitenta następuje kontynuacja sprawozdań finansowych Spółki z prawnego punktu 
widzenia przejętej, którą jest Kofola SPV Sp. z o.o., tj. spółki przejmującej z ekonomicznego punktu widzenia. 
W związku z powyższym prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym dane porównawcze: 

 rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z dochodów całkowitych za półrocze  zakończone dnia 30 czerwca 2008 
roku 

 bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2008 roku 

 rachunek przepływów pieniężnych za półrocze  zakończne dnia 30 czerwca 2008 roku 

 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok  zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku oraz półrocze zakończone 30 
czerwca 2008 roku 

odzwierciedlają operacje gospodarcze spółki Kofola SPV Sp. z o.o. dokonane w okresie od 01 stycznia 2008 do 30 maja 
2008 roku oraz operacje gospodarczej połączonej spółki KOFOLA S.A. w okresie od 31 maja do 30 czerwca 2008 roku 
oraz sytuację majątkową i finansową połączonej spółki KOFOLA S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 
2008 roku. 
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8 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego 
jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KOFOLA S.A. 

8.1 Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 

 
Prezentowane śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu 
historycznego, z wyjątkiem wycenianych według wartości godziwej instrumentów finansowych oraz aktywów, 
zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej z księgowego punktu widzenia. 

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, 
o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 

8.2 Oświadczenie o zgodności 

 
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy 
i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. 
Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). 

8.3 Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych 

 
Walutą pomiaru Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania 
finansowego jest złoty polski.  

8.4 Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej 

 
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote 
polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego 
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w 
pozycji przychodów (kosztów) finansowych. 

Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są 
wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości 
godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.  

 
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 30.6.2009 31.12.2008 30.6.2008 

USD 3,1733 2,9618 2,1194 
EURO 4,4696 4,1724 3,3542 
RUB 0,1020 0,1008 0,0906 
CZK 0,1727 0,1566 0,1400 
       

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień każdego mięsiąca w danym okresie 

30.6.2009 31.12.2008 30.6.2008 

USD 3,3857 2,4115 2,2531 
EURO 4,5184 3,5321 3,4776 
RUB 0,1016 0,0961 0,0947 
CZK 0,1667 0,1411 0,1384 

8.5 Zasady rachunkowości i zmiany prezentacyjne 

 
Zasady rachunkowości będące podstawą sporządzenia sprawozdań zawartych w niniejszym raporcie nie uległy zmianie 
w stosunku do zasad zamieszczonych w jednostkowym raporcie rocznym 2008 za wyjątkiem opisanych poniżej zmian 
prezentacyjnych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych. 

Bilans 

Pozycje, które w niniejszym sprawozdaniu  finansowym w danych porównywalnych na 30.06.2008 prezentowane są 
w „Pozostałych aktywach finansowych” we wcześniej opublikowanych  danych prezentowane były w „Należnościach 
długoterminowych z tytułu kaucji” i „Pozostałych aktywach trwałych”. „Pozostałe należności”, „Rozliczenia 
międzyokresowe” oraz „Należności budżetowe”  ujmowane są obecnie w pozycji „Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności”. „Zobowiązania budżetowe”, „Pozostałe zobowiązania”, „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 
oraz „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” z wcześniej publikowanych sprawozdań prezentowane są w danych 
porównywalnych niniejszego sprawozdania finansowego w pozycji „ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania”. 
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Rachunek przepływów pieniężnych 

Zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych aktywów i pasywów (z wyjątkiem aktywa z tytułu podatku odroczonego) 
prezentowaną w opublikowanym sprawozdaniu za I półrocze 2008 roku ujęto w danych porównywalnych niniejszego 
sprawozdania finansowego jako zmianę stanu należności lub zmianę stanu zobowiązań zgodnie ze zmianami w układzie 
bilansu. 

8.6 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

 
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 27 sierpnia 2009 
roku. 
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9 Noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania 
finansowego spółki KOFOLA S.A. 

9.1 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych 

Segment operacyjny jest częścią składową jednostki: 

A) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku, z którymi może uzyskiwać przychody i ponosić koszty 
(w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki), 

B) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji 
operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy 
ocenie wyników działalności segmentu, a także, 

C) w przypadku, której są dostępne oddzielne informacje finansowe. 

Spółka dokonała analizy mającej na celu identyfikację potencjalnych segmentów branżowych. 

Działalność Spółki jest jednorodna pod względem rodzaju wytwarzanych produktów i świadczonych usług, znaczących 
klientów i otoczenia prawnego, w związku z czym nie wyodrębniamy segmentów. 

Cała sprzedaż Spółki odbywa się na rynku krajowym. 

9.2 Koszty według rodzaju, w tym koszty świadczeń pracowniczych 

 

   
 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (+)  164 45
Koszty świadczeń pracowniczych (+)  1 086 382
Zużycie materiałów i energii (+)  12 17
Usługi obce (+)  1 361 685
Podatki i opłaty (+)  29 -
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe (+)  5 -
Koszty prac rozwojowych (+)  - -
Pozostałe koszty  10 8
Razem koszty rodzajowe  2 667 1 137
    

Zmiana stanu produktów, produkcji w roku i rozliczeń międzyokresowych 
(+/-) 

 319 300

    

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)  - -
    

Uzgodnienie kosztów rodzajowych z kosztami w układzie 
kalkulacyjnym 

 2 986 1 437
    

Koszty sprzedaży (+)  425 174
    

Koszty ogólnego zarządu (+)  1 955 811
    

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+)  606 452
    

Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
sprzedaży i koszty ogólnego zarządu 

 2 986 1 437
 

 

 
Koszty świadczeń pracowniczych     

   
 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Koszty wynagrodzeń (+)  970 329
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (+)  69 6
Koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu odpraw emerytalnych, 
nagród jubileuszowych i tym podobnych świadczeń pracowniczych (+/-) 

 47 47

Razem koszty świadczeń pracowniczych  1 086 382 
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9.3  Przychody finansowe  

   
 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Przychody z tytułu odsetek:    
- lokaty bankowe (+)  8 - 
- należności (+)  19 - 
- odsetki od pożyczek (+)  4 668 3 874 
Zyski z tytułu różnic kursowych (+)  12 725 3 799 
Otrzymane dywidendy (+) 10 752 - 
Pozostałe przychody finansowe (+) 114 72 

Przychody finansowe ogółem  28 286 7 745 

9.4 Koszty finansowe  

   
 1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Koszty z tytułu odsetek:    
- z tytułu kredytów (+)  503 73 
- z tytułu leasingu finansowego (+)  - - 
Straty z tytułu różnic kursowych (+)  - - 
Pozostałe koszty finansowe (+)  14 9 

Koszty finansowe ogółem  517 82 

9.5 Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 

W czerwcu 2009 roku Kofola S.A udzieliła spółce zależnej Kofola Holding a.s. pożyczki w wysokości 55 876 tys. CZK 
o wartości na 30.06.2009 roku 9 769 tys.zł. Pożyczka ta ma charakter krótkoterminowy i udzielona została na 
warunkach rynkowych. 

9.6 Kredyty i pożyczki 

W pierwszym półroczu 2009 KOFOLA S.A. dokonała spłaty rat kredytu w Kredyt Banku w wysokości 600 tys. PLN. 

Pozostała zmiana w wartości kredytów i pożyczek w stosunku do końca roku 2008 wynika z faktu formalnego 
przeniesienia kredytu w Raiffeisen Bank do spółki zależnej HOOP Polska. Zobowiązanie to był przedmiotem aportu, 
który miał miejsce 01.12.2007 roku, jednak do czasu uzyskania formalnej zgody banku, prezentowane było 
w sprawozdaniu w pozycji kredyty i pożyczki oraz jako należności krótkoterminowe od Hoop Polska Sp. z o.o. 

9.7 Zmiany w rezerwach oraz odpisach aktualizujących 

  Należności Zapasy 
Aktywa 

finansowe Rezerwy Inne 

Stan na 1.1.2009 13 139 836 800 33 490 -
Zwiększenia z tytułu utworzenia (+) - - - - -
Zmniejszenia z tytułu rozwiązania i 
wykorzystania (-) 

(661) (836) - - -

Stan na 30.6.2009 12 478 - 800 33 490 -

9.8 Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty 

   1.1.2009 - 
30.6.2009  

 1.1.2008 - 
30.6.2008  

Zadeklarowane w okresie 16 750 -
Dywidendy z akcji zwykłych: 

wypłacone w okresie - -

Dywidendy zadeklarowane 16 750 -

 
Kwota zadeklarowanej dywidendy prezentowana jest w niniejszym sprawozdaniu finansowym w pozycji pozostałe 
zobowiązania finansowe. 

Wypłata dywidendy za rok 2008 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. uchwałą nr 28 z dnia 30 czerwca 2009 postanowiło wypłacić dywidendę 
z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. uchwałą nr 28 z dnia 30 czerwca 2009 roku postanawiło zysk netto 
wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w wysokości 16 987 792,06 zł., 
podzielić w następujący sposób: 

• kwotę 16 750 465,28 zł. przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,64 zł. na jedną akcję, 

• kwotę 237 326,78 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy. 
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W dywidendzie będą uczestniczyły akcje Spółki wszystkich serii (A,B,C,D,E,F,G). Dzień dywidendy został ustalony na 
30 września 2009 roku a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 października 2009 roku. Kwota zadeklarowanej 
dywidendy w wysokości 16 750 tys. zł. prezentowana jest w krótkoterminowych zobowiązaniach w pozycji „Pozostałe 
zobowiązania finansowe”. 

W okresie sprawozdawczym KOFOLA S.A. otrzymała dywidendę ze spółki zależnej Megapack w wysokości 9 676 tys.zł. 

9.9 Informacje o podmiotach powiązanych 

 
Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za dany okres obrotowy: 

1.1.2009 - 30.6.2009 
Przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym 

przychody ze sprzedaży 
- jednostkom zależnym podlegającym konsolidacji 602 
- jednostkom stowarzyszonym - 
- jednostkom zależnym nie podlegającym konsolidacji - 
- członkom kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej - 
- pozostałym podmiotom powiązanym - 
Razem przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym 602 
  

1.1.2009 - 30.6.2009 
Zakupy pochodzące od jednostek powiązanych zakupy usług, towarów 

i materiałów 
- od jednostek zależnych podlegających konsolidacji 645 
- od jednostek stowarzyszonych - 
- od jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji - 
- od członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej - 
- od pozostałych podmiotów - 
Razem zakupy pochodzące od jednostek powiązanych 645 

 
 
Należności od podmiotów powiązanych 30.6.2009 30.6.2008 
- od jednostek zależnych podlegających konsolidacji 150 722 120 943 
- od jednostek stowarzyszonych - - 
- od jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji - - 
- od członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej - - 
- od pozostałych podmiotów powiązanych - - 
Razem należności od podmiotów powiązanych 150 722 120 943 
   
   

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 30.6.2009 30.6.2008 
- wobec jednostek zależnych podlegających konsolidacji 11 667 14 990 
- wobec jednostek stowarzyszonych 4 74 
- wobec jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji - - 
- wobec członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej - - 
- wobec pozostałych podmiotów powiązanych - - 
Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 11 671 15 064 

9.10 Połączenia jednostek gospodarczych 

 

W dniu 30 maja 2008 roku HOOP S.A. połączyła się z Kofola SPV Sp. z o.o. Dla połączonego podmiotu przyjęto nazwę 
Kofola-Hoop S.A, obecnie KOFOLA S.A. W wyniku połączenia kapitał zakładowy KOFOLA S.A. został podwyższony o 
kwotę 13 083 342 złote do kwoty 26 171 918 złotych, w drodze emisji 13 083 342 akcji zwykłych serii F, o wartości 
nominalnej 1 złoty każda. 

Z prawnego punktu widzenia jednostką przejmującą była jednostka emitująca instrumenty kapitałowe, HOOP S.A. 
Jednak zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 3) zasadniczym kryterium 
determinującym, która z łączących się jednostek jest jednostką przejmującą jest zdolność do kierowania polityką 
finansową i operacyjną drugiej jednostki. W wyniku przeprowadzenia opisanej powyżej transakcji połączenia 
dotychczasowi udziałowcy Kofola SPV Sp. z o.o. dysponują większością głosów w organach stanowiących jednostki 
połączonej oraz posiadają faktyczną zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną. Oznacza to, iż transakcja 
miała charakter połączenia odwrotnego, gdyż w myśl MSSF 3 jednostką przejmującą jest spółka przejęta z prawnego 
punktu widzenia, czyli Kofola SPV Sp. z o.o. 

Połączenie HOOP S.A. z Kofola SPV Sp. z o.o. zostało rozliczone metodą nabycia. 

Na dzień 30 maja 2008 roku dokonano zsumowania poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań Kofola SPV Sp. z o.o. 
(spółka przejmowana w prawnego punktu widzenia) według ich wartości księgowej, z odpowiednimi pozycjami 
aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych spółki HOOP S.A. (spółka przejmująca w prawnego punktu widzenia) 
według ich wartości godziwej ustalonej na dzień ich połączenia. 

Rozliczenie połączenia prezentowane we wcześniej publikowanych sprawozdaniach finansowych miało charakter 
tymczasowy z uwagi na trwający proces wyceny majątku HOOP S.A. Połączenie Spółek zostało zarejestrowane w dniu 
30 maja 2008 roku i w myśl MSSF 3 w ciągu 12 miesięcy od dnia połączenia Spółka mogła dokonać korekty ujętych 
rozliczeń. 
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W niniejszym sprawozdaniu finansowym dokonano ostatecznego rozliczenia połączenia i ustalenia wartości firmy 
będącej nadwyżką kosztu połączenia nad wartością godziwą możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań 
i zobowiązań warunkowych. Koszt połączenia dla potrzeb ostatecznego rozliczenia połączenia ustalono zgodnie 
z MSSF 3 w oparciu o łączną wartość godziwą wszystkich wyemitowanych instrumentów kapitałowych jednostki 
z prawnego punktu widzenia dominującej sprzed dnia połączenia (notowania giełdowe Hoop S.A) podczas gdy 
tymczasowy koszt połączenia został ustalony w oparciu o wartość godziwą Spółki HOOP S.A. przyjętą w planie 
połączenia. 

Poniższa tabela prezentuje porównanie wartości głównych pozycji aktywów i zobowiązań HOOP S.A. według stanu na 
dzień połączenia ustalonych tymczasowo z wartościami godziwymi ustalonymi dla potrzeb ostatecznego rozliczenia: 

 

  
Wartość rozpoznana 

tymczasowo 
Wartość godziwa 

   

Rzeczowe aktywa trwałe 1 353 1 353 
Wartości niematerialne - - 
Udziały i akcje 435 454 437 612 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 456 11 015 
Zapasy 4 911 4 911 
Pozostałe aktywa 52 663 52 663 
Razem aktywa 505 837 507 554 

Rezerwy 63 960 93 129 
Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 58 762 58 762 
Razem rezerwy i zobowiązania 122 722 151 891 
      

Aktywa netto 383 115 355 663 
Cena nabycia 534 421 366 480 
Dodatkowe koszty połączenia - 2 950 
Łączny koszt połączenia 534 421 369 430 
   

Wartość firmy 151 306 13 767 
 

Wartość firmy prezentowana w niniejszym sprawozdaniu jest o 137 539 tys. zł. niższa od zaprezentowanej jako efekt 
rozliczenia mającego charakter tymczasowy, z uwagi na zmianę ceny nabycia na opartą o notowania giełdowe Hoop S.A 
oraz z uwagi na uwzględnienie wyników ostatecznych wycen do wartości godziwych aktywów, zobowiązań oraz 
zobowiązań warunkowych Hoop S.A 

Na dzień bilansowy nie stwierdzono istnienia przesłanek, które wskazywałyby na utratę wartości przez wartość firmy. 

Ostateczne rozliczenie połączenia wpłynęło na zmianę danych porównywalnych niniejszego sprawozdania finansowego 
w stosunku do danych wcześniej opublikowanych. Poniższa tabela przedstawia wpływ ostatecznego rozliczenia 
połączenia na wcześniej opublikowane dane: 

31.12.2008 30.06.2008 

 
sprawozdanie 
opublikowane 

zaprezentowane jako 
dane porównywalne 

sprawozdanie 
opublikowane 

zaprezentowane jako 
dane porównywalne 

Aktywa netto 1 092 696 909 523 1 074 938 906 997 
Wynik bieżący 16 987 16 987 5 438 5 438 

 

Zgodnie z MSSF 3 zyski zatrzymane oraz pozostałe pozycje kapitału własnego ujęte w prezentowanym sprawozdaniu 
finansowym stanowią zyski zatrzymane oraz pozostałe pozycje kapitałowe jednostki z prawnego punktu widzenia 
zależnej, czyli Kofola SPV Sp. z  .o., bezpośrednio sprzed połączenia. Struktura kapitału jednostki połączonej (liczba i 
rodzaj wyemitowanych instrumentów) odzwierciedla strukturę kapitału jednostki z prawnego punktu widzenia 
dominującej. Oznacza to, iż kapitał podstawowy po połączeniu wynosił 26 171 918 złotych i odzwierciedlał strukturę 
kapitału jednostki z prawnego punktu widzenia dominującej, czyli KOFOLA S.A., w tym akcje wyemitowane w celu 
przeprowadzenia połączenia. 

Gdyby połączenie miało miejsce na początku roku 2008, zysk netto Spółki za rok 2008 byłby na poziomie 
12 246 tys.zł., a przychody ze sprzedaży wyniosłyby 12 856 tys.zł. 

Prezentowane sprawozdanie finansowe stanowi kontynuację sprawozdania finansowego jednostki z prawnego punktu 
widzenia zależnej - informacje porównawcze prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym za okres od 
początku roku do dnia połączenia dotyczą tylko jednostki przejmującej z ekonomicznego punktu widzenia, tj. 
Kofola SPV Sp. z o.o. Historyczne dane finansowe przejętej HOOP S.A. są dostępne na stronie internetowej 
www.hoop.com.pl. 

W dniu 31 marca 2009 roku zostało zarejestrowane połączenie KOFOLA S.A. ze spółkami zależnymi podlegającymi 
konsolidacji: Przedsiębiorstwem Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o. z oraz PAOLA S.A. Połączenie 
to nie miało istotnego wpływu na sprawozdanie Spółki i nastąpiło przez przeniesienie całego majątku 
PPWM Woda Grodziska oraz PAOLA na KOFOLA S.A w zamian za akcje nowej emisji Kofola. W wyniku połączenia 
PPWM Woda Grodziska oraz PAOLA przestały istnieć. Na skutek połączenia dokonano podwyższenia kapitału 
zakładowego KOFOLA S.A o kwotę 684 złotych do kwoty 26 172 602 zł. 

http://www.hoop.com.pl/
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9.11 Zobowiązania i należności warunkowe  

  
 Aktywa warunkowe 

 Zobowiązania 
warunkowe  

Stan na 1.1.2009 - 151 478 
Zwiększenie (+) - 31 800 
Zmniejszenie (-) - (585) 
Stan na 30.6.2009 - 182 693 

 
Powyższa kwota zobowiązań warunkowych dotyczy przede wszystkim zobowiązań pozabilansowych z tytułu poręczeń i 
gwarancji udzielonych przez Spółkę KOFOLA S.A. na rzecz spółek Grupy Kofola S.A. 

9.12 Wskazanie istotnych postępowań sądowych 

 

Spółka KOFOLA S.A. jest stroną w postępowaniu upadłościowym podmiotu Fructo-Maj. W dniu 06.08.2007 roku 
HOOP S.A. zawarła z Fructo-Maj Sp. z o.o. list intencyjny, na mocy którego wyraziła zainteresowanie dokonaniem 
inwestycji we Fructo-Maj w celu jej restrukturyzacji finansowej i umożliwienia realizacji zobowiązań wobec wierzycieli. 
W wykonaniu tego porozumienia HOOP S.A. nabyła wierzytelności w stosunku do Fructo-Maj m.in. zawarła 
z Kredyt Bank S.A. umowę przelewu wierzytelności, na mocy której Kredyt Bank S.A. przelał w całości na HOOP S.A. 
wierzytelności z tytułu umowy kredytowej, które na dzień 30.06.2009 roku wynoszą  9 876 tys. zł. i prezentowane są 
w sprawozdaniu KOFOLA S.A. jako zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów z terminem spłaty do 
30.11.2009 roku oraz jako należności od spółki Fructio-Maj. Łączna wartość należności od spółki Fructo Maj z tytułu 
zakupionych wierzytelności wynosi 18 876 tys. zł, wartość bilansowa tej pozycji po uwzględnieniu odpisu 
aktualizacyjnego wynosi 12 881 tys.zł. Wierzytelności te są zabezpieczone hipotekami umownymi na wszystkich 
istotnych nieruchomościach Fructo-Maj oraz zastawem rejestrowym na mieniu ruchomym tego przedsiębiorstwa. 

Postanowieniem z dnia 27.09.2007 została ogłoszona upadłość Fructo-Maj a następnie postanowieniem z dnia 
24.06.2008 roku został zmieniony tryb postępowania z układowego na obejmujące likwidację majątku Fructo-Maj. 
KOFOLA S.A. posiada swojego przedstawiciela w Radzie Wierzycieli Fructo-Maj Sp. z o.o. Zdaniem Zarządu w oparciu 
o obecny stan prawny i rodzaj zabezpieczeń odpisy na aktywa związane ze spółką Fructo-Maj nie wymagają aktualizacji 
w stosunku do utworzonych na 31 grudnia 2008 roku. 

Poza opisaną powyżej, KOFOLA S.A. nie jest stroną w innych sprawach (sporach), które mogłyby wywrzeć w przyszłości 
istotny wpływ na sytuację finansową Spółki. 

9.13 Istotne zdarzenia po dacie bilansu 

 

W dniu 16 lipca 2009 roku zostały podpisane warunkowe umowy sprzedaży udziałów w spółce Maxpol Sp. z o.o. przez 
KOFOLA S.A. na rzecz Lobo Sp. z o.o. oraz na rzecz Mirex Sp. z o.o. KOFOLA S.A. zobowiązała się, że w terminie 14 dni 
od zawarcia niniejszej Umowy nabędzie od Hoop Polska Sp. z o.o. wierzytelności jakie Hoop Polska posiada względem 
spółki Maxpol Sp. zo.o. w kwocie łącznej 15 833 909,49 zł. a następnie KOFOLA S.A. w terminie nie dłuższym niż 21 dni 
od zawarcia niniejszej Umowy podejmie uchwałę o zmianie umowy spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego spółki 
Maxpol o kwotę 1 301 500 zł. Sprzedaz udziałów w spółce Maxpol na rzecz Lobo Sp. z o.o. oraz na rzecz spólki Mirex 
Sp. z o.o.  będzie dokonana dopiero po spełnieniu warunków określonych w niniejszych umowach. 

W dniu 17 lipca 2009 roku KOFOLA S.A. zawarła ze spółką Hoop Polska Sp. z o.o. umowę cesji wymagalnych i 
niespornych wierzytelności do Maxpolu w kwocie 15 833 909,49 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Współników spółki 
Maxpol podwyższyło kapitał zakładowy spółki z kwoty 3 699 000 zł. do kwoty 5 000 500 zł. i postanowiło, że 
nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zostana objęte w całości przez KOFOLA S.A. i zostaną pokryte 
wkładem pieniężnym wysokości 15 878 671 zł., zaś nadwyżka ponad wartośc nominalną udziałów w kwocie 
14 577 171 zł. zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

 
 

31.08.2009 r. Jannis Samaras Prezes Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. Simona Nováková Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. Martin Mateáš Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. René Musila Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. Tomáš Jendřejek Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    
 
 
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH: 

 
 

31.08.2009 r. Katarzyna Balcerowicz Główny Księgowy ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 
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10 Sprawozdanie zarządu z działalności spółki KOFOLA S.A. 

10.1 Skład Grupy oraz zmiany w strukturze Grupy w okresie objętym sprawozdaniem. 

 
Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej KOFOLA S.A. („Grupa”) i sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe. 

W skład Grupy na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodziły następujące jednostki: 

Jednostka dominująca – KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-102, ul. Jana Olbrachta 94., powstała w wyniku 
zarejestrowanego dnia 30 maja 2008 połączenia HOOP S.A oraz Kofola SPV Sp. z o.o. Z dniem rejestracji połączenia, 
dotychczasowa nazwa HOOP S.A. została zmieniona na Kofola - HOOP S.A. Obecnie Spółka pełni głównie funkcje 
zarządzająco–kontrolne wobec wszystkich spółek należących do Grupy Kapitałowej KOFOLA S.A. 

Jednostka zależna – Hoop Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-102, ul. Jana Olbrachta 94, w której 
KOFOLA S.A. posiada 100% udziałów. 

Jednostka zależna – Kofola Holding a.s. Jednostką bezpośrednio zależną jest spółka Kofola Holding a.s., która jest 
jednostką dominującą Grupy Kapitalowej Kofola Holding a.s., z siedzibą w Ostrawie, Nad Porubkou 2278/31A, 708 00 
Ostrawa - Poruba, REPUBLIKA CZESKA, w której KOFOLA S.A. posiada udział stanowiący 100% kapitału zakładowego. 

W skład Grupy Kapitałowej Kofola Holding a.s. wchodzą: 

• Kofola Holding a.s. – jednostka dominująca - spółka z siedzibą w Republice Czeskiej, realizująca funkcje 
zarządzania i kontroli nad pozostałymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej KOFOLA S.A. 

• Kofola a.s (CZ) – spółka z siedzibą w Republice Czeskiej, której podstawową działalnością jest produkcja 
i dystrybucja napojów na terenie Czech 

• Kofola Zrt (HU) – spółka z siedzibą na Wegrzech, która jest w upadłości 

• Kofola a.s. (SL) – spółka z siedzibą na Słowacji, której podstawową działalnością jest produkcja i dystrybucja 
napojów na terenie Słowacji 

• Kofola Sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Polsce, której podstawową działalnością jest wynajmowanie zakładu 
produkcyjnego w Kutnie spółce Hoop Polska Sp. z o.o., która prowadzi tam produkcję 

• Santa-Trans s.r.o. (CZ) – spółka z siedzibą w Republice Czeskiej, której podstawową działalnością jest transport 
drogowy 

• Santa-Trans.SK s.r.o. (SL) - spółka z siedzibą na Słowacji, której podstawową działalnością jest transport drogowy 

• KLIMO s.r.o. – spółka z siedzibą w Republice Czeskiej. Spółka ta prowadziła w 2007 roku dystrybucję napojów na 
rynku czeskim. Od początku 2008 roku nie prowadzi działalności operacyjnej. 

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

Jednostka zależna – Pomorskie Centrum Dystrybucji HOOP Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-209, ul. BoWiD 
9e, w której KOFOLA 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 – Bobmark International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której KOFOLA S.A. posiada 100% 
udziałów w kapitale zakładowym. Podstawowym przedmiotem działalności Bobmark International Sp. z o.o. jest 
hurtowa sprzedaż napojów. 

Jednostka zależna – Maxpol Sp. z o.o. z siedzibą w Sufczynie, w której KOFOLA S.A. posiada 100% udziałów 
w kapitale zakładowym. Podstawowym przedmiotem działalności Maxpol Sp. z o.o. jest hurtowa sprzedaż napojów. 

Jednostka współzależna – Transport – Spedycja – Handel - Sulich Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. 
Przedmiotem działalności spółki jest samochodowy transport drogowy. 

W dniu 31.03.2009 roku zostało zarejestrowane połączenie spółek zależnych PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. oraz 
PAOLA S.A ze spółką dominującą KOFOLA S.A. 

10.2 Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki KOFOLA S.A. 

 
Na dzień 30 czerwca  2009 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili: 

 Pan Jannis Samaras – Prezes Zarządu, 
 Pani Simona Nováková – Członek Zarządu, 
 Pan Martin Mateáš – Członek Zarządu, 
 Pan Tomáš Jendřejek – Członek Zarządu, 
 Pan René Musila – Członek Zarządu. 

Do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. 
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Na dzień 30 czerwca 2009 roku skład Rady Nadzoczej przedstawiał się następująco: 
 Pan Ireneusz Stolarski – Przewodniczący, 
 Pan Jacek Woźniak – Wiceprzewodniczący, 
 Pan Dariusz Prończuk, 
 Pan Raimondo Eggink, 
 Pan Martin Dokoupil 
 Pan Anthony Brown 

Do dnia opublikowania niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

10.3 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 prognoz wyników finansowych na rok 2009. 

10.4 Struktura akcjonariatu Spółki – informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% 
akcji/głosów na WZA 

 
Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień przekazania raportu za I półrocze 2009 tj. 31. sierpnia 2009 roku 
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA KOFOLA S.A., posiadają:  
 
KSM Investment S.A. 

13 395 373 akcji, co stanowi 51,18% udziału w kapitale zakładowym KOFOLA S.A. 

13 395 373 głosów, co stanowi 51,18% ogólnej liczby głosów na WZA KOFOLA S.A.  

CED GROUP S. a r.l. z siedzibą w Luksemburgu  

11 283 153 akcji, co stanowi 43,11% udziału w kapitale zakładowym KOFOLA S.A. 

11 283 153 głosów, co stanowi 43,11% ogólnej liczby głosów na WZA KOFOLA S.A. 

 
Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji KOFOLA S.A. w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego. 

Według informacji posiadanych przez Spółkę w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie zaszły 
żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji. 

STRUKTURA AKCJONARIATU 
Nazwa (firma) jednostki, 

siedziba 
Liczba 

Udział w kapitale 
zakładowym w % 

Udział w liczbie 
głosów w % 

KSM Investment S.A. 13 395 373 51,18% 51,18% 

CED GROUP S. a r.l. 11 283 153 43,11% 43,11% 

Pozostali 1 494 076 5,71% 5,71% 

Razem 26 172 602 100,00% 100,00% 

 

10.5 Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji KOFOLA S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby 
zarządzające i nadzorujące 

 
Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień przekazania raportu za I. półrocze 2009 roku w stosunku do 
końca 2008 roku nie nastapiły zmiany w stanie posiadania akcji KOFOLA S.A przez osoby zarządzające i nadzorujące. 

Liczba Akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Głosów na WZA 

Akcjonariusz 
31.8.2009 15.5.2009 31.8.2009 15.5.2009 31.8.2009 15.5.2009 

René Musila 687 709 687 709 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 

Tomáš Jendřejek 687 660 687 660 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 
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10.6 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej.  

 
Spółka KOFOLA S.A. jest stroną w postępowaniu upadłościowym podmiotu Fructo-Maj. W dniu 06.08.2007 roku 
HOOP S.A (spółka przejmująca z prawnego punktu widzenia) zawarła z Fructo-Maj Sp. z o.o. list intencyjny, na mocy 
którego wyraziła zainteresowanie dokonaniem inwestycji we Fructo-Maj w celu jej restrukturyzacji finansowej 
i możliwienia realizacji zobowiązań wobec wierzycieli. W wykonaniu tego porozumienia HOOP S.A nabyła wierzytelności 
w stosunku do Fructo-Maj m.in. zawarła z Kredyt Bank S.A. umowę przelewu wierzytelności, na mocy której 
Kredyt Bank S.A przelał w całości na HOOP S.A wierzytelności z tytułu umowy kredytowej, które na dzień 30.06.2009 
roku wynoszą 9 876 tys. zł i prezentowane są w sprawozdaniu KOFOLA S.A jako zobowiązania krótkoterminowe z tytułu 
zaciągniętych kredytów z terminem spłaty do 30.11.2009 roku oraz jako należności od spółki Fructio-Maj. Łączna 
wartość należności od spółki Fructo Maj z tytułu zakupionych wierzytelności wynosi 18 876 tys., wartość bilansowa tej 
pozycji po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego wynosi 12 881 tys.zł. Wierzytelności te są zabezpieczone hipotekami 
umownymi na wszystkich istotnych nieruchomościach Fructo-Maj oraz zastawem rejestrowym na mieniu ruchomym 
tego przedsiębiorstwa.  

Postanowieniem z dnia 27.09.2007 została ogłoszona upadłość Fructo-Maj a następnie postanowieniem z dnia 
24.06.2008 roku został zmieniony tryb postępowania z układowego na obejmujące likwidację majątku Fructo-Maj. 
KOFOLA S.A posiada swojego przedstawiciela w Radzie Wierzycieli Fructo-Maj Sp. z o.o. W chwili obecnej trwa proces 
sprzedaży majątku Fructo-Maj. Zdaniem Zarządu w oparciu o obecny stan prawny i rodzaj zabezpieczeń odpisy na 
aktywa związane ze spółką Fructo-Maj nie wymagają aktualizacji. 

Poza opisaną powyżej, KOFOLA S.A. nie jest stroną w innych sprawach (sporach), które mogłyby wywrzeć w przyszłości 
istotny wpływ na sytuację finansową Spółki. 

10.7 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 czerwcu 2009 roku Kofola S.A udzieliła spółce zależnej Kofola Holding a.s. pożyczki w wysokości 55 876 tys. CZK o 
wartości na 30.06.2009 roku 9 765 tys.zł. Pożyczka ta ma charakter krótkoterminowy i udzielona została na warunkach 
rynkowych. 

10.8 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. 

 
Według stanu na dzień 31.08.2009 spółka KOFOLA S.A. udzieliły następujących poręczeń: 
 

 Wartość kredytu na 
dzień bilansowy 

będącego podmiotem 
poręczeń lub gwarancji 

Nazwa 
podmiotu 

udzielającego 
poręczenia 

Nazwa podmiotu 
któremu 

udzielono 
poręczenia 

 w walucie  w złotych 

Okres na jaki 
udzielono 
poręczenia 

Podmiot, za którego 
zobowiązania 

udzielone zostalo 
poręczenie 

KOFOLA S.A. 
 CitiBank 
Handlowy  

42 000 T PLN 42 000 9/2010  Hoop Polska Sp. z o.o.  

KOFOLA S.A. 
 CitiBank 
Handlowy  10 320 T PLN 10 320 7/2011  Hoop Polska Sp. z o.o.  

KOFOLA S.A. 
 CitiBank 
Handlowy  

18 000 T PLN 18 000 6/2012  Hoop Polska Sp. z o.o.  

KOFOLA S.A. 
 CitiBank 
Handlowy  

1 800 T PLN 1 800 10/2010  Hoop Polska Sp. z o.o.  

KOFOLA S.A.  PeKaO S.A.  15 000 T PLN 15 000 3/2013  Hoop Polska Sp. z o.o.  
KOFOLA S.A.  PeKaO S.A.  15 000 T PLN 15 000 3/2013  Hoop Polska Sp. z o.o.  
KOFOLA S.A.  Bank BGŻ  7 500 T PLN 7 500 3/2019  Hoop Polska Sp. z o.o.  

KOFOLA S.A. 
 Raiffeisen Bank 

Polska S.A.  
30 000 T PLN 30 000 3/2010  Hoop Polska Sp. z o.o.  

KOFOLA S.A. 
 Deutsche Leasing 

*  
23 073 T PLN 23 073 2/2014  Hoop Polska Sp. z o.o.  

KOFOLA S.A. 
 ING Commercial 

Finance  
20 000 T PLN 20 000

do zakończenia 
umowy - umowa 
bezterminowe  

 Hoop Polska Sp. z o.o.  

      182 693 tys. PLN   

 
KOFOLA S.A. nie pobierała w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia z tytułu udzielenia poręczeń za zobowiązania 
innych spółek Grupy. 
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10.9 Wskazanie czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte przez spółkę KOFOLA S.A. wyniki w 
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 
Na wynik spółki KOFOLA S.A. w raportowanym okresie znaczący wpływ miały niezrealizowane zyski z tytułu różnic 
kursowych w wysokości 12 640 tys. zł dotyczące długoterminowej pożyczki udzielonej spółce Kofola Holding a.s. w CZK. 
W perspektywie kolejnych kwartałów 2009 roku istotny wpływ na wyniki spółki będzie miało kształtowanie się kursów 
PLN w stosunku do CZK. Przyszły rozwój spółki, która nie prowadzi działalności operacyjnej lecz koncentruje się na 
zarządzaniu grupą kapitałową, jest bezpośrednio powiązany z rozwojem i wynikami całej Grupy 

10.10 Informacja o emisji papierów wartościowych 

 
Na skutek połączenia KOFOLA S.A. ze spółkami zależnymi PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. oraz Paola, S.A. kapitał 
zakładowy KOFOLA S.A. został podwyższony z kwoty 26 171 918 zł., o kwotę 684 zł., do kwoty 26 172 602 zł., w 
drodze emisji 684 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda („Akcje serii G”). W 
wyniku połączenia kapitał zakładowy KOFOLA S.A. będzie wynosi 26 172 602 zł. i dzieli się na 26 172 602 zł. 
uprawniających do 26 172 602 głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

10.11 Komentarz do zmiany w kredytach 

 

W pierwszym półroczu 2009 KOFOLA S.A. dokonała spłaty rat kredytu w Kredyt Banku w wysokości 600 tys. PLN. 

Pozostała zmiana w wartości kredytów i pożyczek w stosunku do końca roku 2008 wynika z faktu formalnego 
przeniesienia kredytu w Raiffeisen Bank do spółki zależnej HOOP Polska. Zobowiązanie to był przedmiotem aportu, 
który miał miejsce 01.12.2007 roku, jednak do czasu uzyskania formalnej zgody banku, prezentowane było 
w sprawozdaniu w pozycji kredyty i pożyczki oraz jako należności krótkoterminowe od Hoop Polska Sp. z o.o. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

 
 

31.08.2009 r. Jannis Samaras Prezes Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. Simona Nováková Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. Martin Mateáš Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. René Musila Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    

31.08.2009 r. Tomáš Jendřejek Członek Zarządu ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 

    
 
 
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH: 

 
 

31.08.2009 r. Katarzyna Balcerowicz Główny Księgowy ……………………………. 

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 
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