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GRUPA KAPITAŁOWA KOFOLA  S.A. QSr 4/2008 w tys. zł

Część A - Sprawozdanie skonsolidowane
I. Bilans – sprawozdanie skonsolidowane

 
 stan na      

2008-12-31   

 stan na      
2008-09-30   

koniec       
III kwartału  

2008 

 stan na     
2007-12-31  

 stan na     
2007-09-30  

koniec       
III kwartału  

2007 

AKTYWA

Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 130 309    1 085 099    323 179     331 276      
Rzeczowe aktywa trwałe 625 519      596 895      276 749     287 508      
Nieruchomości inwestycyjne 627             627             
Wartość firmy 250 804      249 881      7 498         7 621          
Wartości niematerialne i prawne 223 457      210 160      34 120       33 804        

Prawo wieczystego użytkowania gruntu
Inwestycje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 2 000          2 000          -             2 209          
Pozostałe aktywa finansowe 1 315          1 518          
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 26 587        24 018        4 812         134            
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 464 772      462 268      205 177     245 636      
Zapasy 117 673      142 780      61 163       76 984        
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 297 280      295 974      134 508     157 297      
Należności z tytułu podatku dochodowego 8 064          2 803          2 665         4 331          
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 41 547        20 711        6 841         7 024          
Pozostałe aktywa finansowe 208             
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
SUMA AKTYWÓW 1 595 081    1 547 367    528 356     576 912      

PASYWA

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki 
dominującej) 663 299      652 006      85 360       87 463        
Kapitał zakładowy 26 172        26 172        25 442       25 442        
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 630 291      630 291      96 600       96 600        
Pozostałe kapitały 32 345        6 300          3 742         6 604          
Zyski zatrzymane 25 509 -       10 757 -       40 424 -      41 183 -       

Kapitały własny akcjonariuszy mniejszościowych 40 189        36 232        

Kapitał własny ogółem 703 488      688 238      85 360       87 463        

Zobowiązania długoterminowe 298 459      275 709      130 863     158 625      
Kredyty,  pożyczki i leasing 216 097      191 614      112 630     144 553      
Rezerwy 217             356             
Pozostałe zobowiązania 19 083        23 340        12 868       5 008          
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 63 062        60 399        5 365         9 064          
Zobowiązania krótkoterminowe 593 134      583 420      312 133     330 824      
Kredyty,  pożyczki i leasing 277 368      253 081      154 012     145 073      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 299 687      306 802      151 706     178 691      
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 4 180          4 153          3 724         2 905          
Pozostałe zobowiazania finansowe

Rezerwy 11 899        19 384        2 691         4 155          
Dotacje rządowe

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
Stan zobowiązań ogółem 891 593      859 129      442 996     489 449      

SUMA PASYWÓW 1 595 081    1 547 367    528 356     576 912      
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GRUPA KAPITAŁOWA KOFOLA S.A. QSr 4/2008 w tys. zł

II. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie skonsolidowane

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 IV kwartał     
narastająco     

2008          
okres od       

2008-01-01     
do 2008-12-31 

 IV kwartał     
2008          

okres od       
2008-10-01     

do 2008-12-31 

 IV kwartał      
narastająco     

2007           
okres od        

2007-01-01     
do 2007-12-31 

 IV kwartał      
2007           

okres od        
2007-10-01      

do 2007-12-31 

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży produktów 1 041 879 300 770 580 221 137 466
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 92 712 46 125 5 974 -2 120

0
Przychody ze sprzedaży 1 134 591 346 895 586 195 135 346

0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 638 466 190 269 318 855 88 764
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 64 204 28 105 19 627 12 705

0
Koszt własny sprzedaży 702 670 218 374 338 482 101 469

0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 431 921 128 521 247 713 33 877

0
Koszty sprzedaży 296 500 100 408 177 557 20 804
Koszty ogólnego zarządu 69 500 23 378 33 009 10 450

Pozostałe przychody operacyjne 8 580 5 134 2 618 1 153
Pozostałe koszty operacyjne 12 274 1 655 6 839 5 182

0
Przychody finansowe 1 656 481 13 883 13 854
Koszty finansowe 41 107 26 206 28 440 11 773
Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych 0

0

Zysk (strata) brutto

22 776 -17 511 18 369 675

Podatek dochodowy 5 196 -4 021 -1 239 -7 633
0

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 17 580 -13 490 19 608 8 308
0

Działalność zaniechana 0
(Strata) za okres z działalności zaniechanej 0

0
Zysk /(strata) netto za okres 17 580 -13 490 19 608 8 308
Przypisany: 0
Akcjonariuszom jednostki dominującej              14 915    -14 752              19 608                    8 308 
Akcjonariuszom mniejszościowym 2 665 1 262 0 0
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III. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w okresie 1.01.2008 r. - 31.12.2008 r.

 Kapitał 
akcyjny 

 Kapitał z emisji akcji 
powyżej ich wartości 

nominalnej 
 Pozostałe 
kapitały  

 Zyski 
zatrzymane 

 Przypadający na 
akcjonariuszy 
mniejszościowych 

 Kapitał własny 
ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku 25 442     96 600                          3 742         (40 424)        85 360             
Korekty błędów -                  
Na dzień 1 stycznia 2008 roku (po 
przekształceniu) 25 442     96 600                          3 742         (40 424)        -                          85 360             

Różnice kursowe z konsolidacji 28 603       3 460                      32 063             
Zysk lub (strata) roku 14 915         2 665                      17 580             
Połączenie z Grupą Hoop 730           533 691                         34 064                    568 485           
Na dzień 31 grudnia 2008 roku 26 172     630 291                         32 345       (25 509)        40 189                    703 488           

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w okresie 1.10.2008 r. - 31.12.2008 r.

 Kapitał 
akcyjny 

 Kapitał z emisji akcji 
powyżej ich wartości 

nominalnej 
 Pozostałe 
kapitały  

 Zyski 
zatrzymane 

 Przypadający na 
akcjonariuszy 
mniejszościowych 

 Kapitał własny 
ogółem 

Na dzień 1 października 2008 roku 26 172     630 291                         6 300         (10 757)                             36 232 688 238           
Korekty błędów -                  
Na dzień 1 października 2008 roku (po 
przekształceniu) 26 172     630 291                         6 300         (10 757)        36 232                    688 238           

Różnice kursowe z konsolidacji 26 045       2 695                      28 740             
Zysk lub (strata) roku (14 752)        1 262                      (13 490)            
Połączenie z Grupą Hoop -                                -                  
Na dzień 31 grudnia 2008 roku 26 172     630 291                         32 345       (25 509)        40 189                    703 488           

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w okresie 1.01.2007 r. - 31.12.2007 r.

 Kapitał 
akcyjny 

 Kapitał z emisji akcji 
powyżej ich wartości 

nominalnej 
 Pozostałe 
kapitały  

 Zyski 
zatrzymane 

 Przypadający na 
akcjonariuszy 
mniejszościowych 

 Kapitał własny 
ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2007 roku 25 392     (239)            (52 483)        (27 330)           
Korekty błędów -                  
Na dzień 1 stycznia 2007 roku (po 
przekształceniu) 25 392     -                                (239)            (52 483)        -                          (27 330)           

Różnice kursowe z konsolidacji 3 981         3 981              
Zysk lub (strata) roku 19 608         19 608             
Wniesienie aportu do KOFOLI SPV 50             96 600                          96 650             
Na dzień 31 grudnia 2007 roku 25 442     96 600                          3 742         (40 424)        -                          85 360             
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GRUPA KAPITAŁOWA KOFOLA S.A. QSr 4/2008 w tys. zł

IV.  – Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie skonsolidowane

  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    

IV kwartał         
narastająco        

2008              
okres od           

2008-01-01         
do 2008-12-31 

IV kwartał      
2008           

okres od       
2008-10-01      

do 2008-12-31 

 IV kwartał      
narastająco     

2007           
okres od       

2007-01-01     
do 2007-12-31 

 

IV kwartał     
2007          

okres od      
2007-10-01     

do 2007-12-31 

 

 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

 Zysk/(strata) brutto                22 776          (17 511)           18 369               675 

 Korekty o pozycje:                  -                   -   

 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności                       -                    -                   -   

 Amortyzacja                79 455           26 253           45 764          10 867 

 Odsetki i dywidendy, netto                24 297            (3 532)           21 300            5 419 

 (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej                  1 146                270                 -   

 (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności                48 632           14 802          (21 605)          18 044 

 (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów                27 798           33 102           (7 172)          14 742 

 Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań              (101 961)          (14 465)           14 431         (17 760)

 Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu dotacji rządowych                  -                   -   

 Zmiana stanu rezerw                  3 868            (8 490)                813          (1 413)

 Podatek dochodowy zapłacony                  3 604             5 440                 70            2 544 

 Pozostałe                  9 099          (17 615)           (7 225)         (13 378)

                 -                   -   

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                118 714           18 254           64 745          19 740 

                 -                   -   

 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                  -                   -   

 Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych                  3 060             1 422             1 915               951 

 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych              (121 407)          (14 637)        (107 102)          (7 501)

 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych                  -                   -   

 Nabycie nieruchomości inwestycyjnych                     (22)                  (9)                 -   

 Sprzedaż aktywów finansowych                  -                   -   

 Nabycie aktywów finansowych                       (4)                  (4)                 -   

 Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych                       -                    -                    -                   -   

 Dywidendy i odsetki otrzymane                  -                   -   

 Spłata udzielonych pożyczek                  -                   -   

 Udzielenie pożyczek                  -                   -   

 Pozostałe                20 374                  -                   -   

                 -                   -   

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej               (97 999)          (13 228)        (105 187)          (6 550)

                 -                   -   

 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                  -                   -   

 Wpływy z tytułu emisji akcji                  -                   -   

 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego               (24 923)            (6 784)          (19 956)            1 727 

 Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów               152 289           59 531           69 026            5 415 

 Spłata pożyczek/kredytów             (100 752)          (36 609)          (36 311)         (20 294)

 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej                 (4 862)              (124)           (2 722)          (2 722)

 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym 

 Odsetki zapłacone, w tym               (23 933)              (463)          (13 426)          (3 519)

 -aktywowane koszty finansowania zewnętrznego                  -                   -   

 Pozostałe                16 172                259           39 679            6 020 

                 -                   -   

 Środki pieniężne netto z działalności finansowej                13 991           15 810           36 290         (13 373)

                 -                   -   

 Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów                 34 706           20 836           (4 152)             (183)

 Różnice kursowe netto                  -                   -   

 Środki pieniężne na początek okresu                  6 841           20 711           10 993            7 024 

 Środki pieniężne na koniec okresu                41 547           41 547             6 841            6 841 
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KOFOLA S.A. QSr 4/2008 w tys. zł

Część B - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
I. Bilans – sprawozdanie jednostkowe

BILANS                                    

 stan na      
2008-12-31   
koniec IV 
kwartału     

2008         

 stan na      
2008-09-30   

koniec       
III kwartału   

2008 

 stan na      
2007-12-31   

 stan na      
2007-09-30   

koniec       
III kwartału  

2007 

AKTYWA

Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 155 847     1 140 506     535 209       535 565       
Rzeczowe aktywa trwałe 580              637              -               -               
Nieruchomości inwestycyjne -               -               
Wartość firmy 151 307       151 307       -               -               
Wartości niematerialne i prawne

Prawo wieczystego użytkowania gruntu
Inwestycje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 2 000           2 000           -               -               
Pozostałe aktywa finansowe 993 093       976 590       535 202       535 565       
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 8 867           9 972           7                  -               
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 41 027         40 756         55                50               
Zapasy 389              2 358           -               -               
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 38 962         35 912         5                  
Należności z tytułu podatku dochodowego -               -               
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 676           2 486           50                50               
Pozostałe aktywa finansowe -               
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
SUMA AKTYWÓW 1 196 874     1 181 262     535 264       535 615       

PASYWA
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

1 085 563     1 072 764     535 080       535 402       
Kapitał zakładowy 26 172         26 172         13 311         13 311         
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 1 043 225     1 043 225     521 665       521 665       
Pozostałe kapitały 

Zyski zatrzymane 16 166         3 367           104              426              

Kapitały własny akcjonariuszy mniejszościowych

Kapitał własny ogółem 1 085 563     1 072 764     535 080       535 402       

Zobowiązania długoterminowe 60 213         70 089         52                127              
Kredyty,  pożyczki i leasing 9 876           
Rezerwy 24                24                
Pozostałe zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 60 189         60 189         52                127              
Zobowiązania krótkoterminowe 51 098         38 409         132              86               
Kredyty,  pożyczki i leasing 24 119         14 752         78                79               

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 23 231         19 910         54                7                 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Pozostałe zobowiazania finansowe

Rezerwy 3 748           3 747           
Dotacje rządowe
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
Stan zobowiązań ogółem 111 311       108 498       184              213              

SUMA PASYWÓW 1 196 874     1 181 262     535 264       535 615       

-           -           -           -          
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KOFOLA  S.A. QSr 4/2008 w tys. zł

II. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie jednostkowe

Rachunek zysków i strat

 IV kwartał      
narastająco     

2008           
okres od        

2008-01-01     
do 2008-12-31 

 IV kwartał      
2008           

okres od        
2008-10-01     

do 2008-12-31 

 IV kwartał      
narastająco      

2007           
okres od        

2007-01-01      
do 2007-12-31 

 IV kwartał       
2007            

okres od         
2007-10-01      

do 2007-12-31 

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży produktów 6 590 3 002
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 489 95

0
Przychody ze sprzedaży 7 079 3 097 0 0

0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 738 2 517
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 368 135

0
Koszt własny sprzedaży 6 106 2 652 0 0

0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 973 445 0 0
0

Koszty sprzedaży 983 230

Koszty ogólnego zarządu 5 750 3 048 127 41

Pozostałe przychody operacyjne 151 33

Pozostałe koszty operacyjne 255 8
0

Przychody finansowe 24 971 16 932 2 517 1 878
Koszty finansowe 501 220 2 241 2 241
Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych 0

0

Zysk (strata) brutto

18 606 13 904 149 -404

Podatek dochodowy 2 543 1 105 45 -82
0

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 16 063 12 799 104 -322
0

Działalność zaniechana 0
(Strata) za okres z działalności zaniechanej 0

0

Zysk /(strata) netto za okres 16 063 12 799 104 -322
Przypisany: 0
Akcjonariuszom jednostki dominującej              16 063    12 799                    104    -                  322 
Akcjonariuszom mniejszościowym 0

0
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III. Zestawienie zmian w  kapitale własnym -sprawozdanie jednostkowe
 Zestawienie zmian w  kapitale własnym w okresie 1.01.2008 r. - 31.12.2008 r.

Kapitał 
akcyjny

Kapitał z emisji akcji 
powyżej ich wartości 

nominalnej
Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane

Razem
Przypadający na 
akcjonariuszy 
mniejszościowych

Kapitał własny 
ogółem

Na dzień 1 stycznia 2008 roku 13 311      521 665                          104               535 080            
Korekty błędów (1)                 (1)                     
Na dzień 1 stycznia 2008 roku (po 
przekształceniu) 13 311      521 665                          -              103               -          -                          535 079            

Różnice kursowe z konsolidacji -                   
Zysk lub (strata) roku 16 063          16 063             
Emisja akcji w celu połączenia Hoop S.A. z 
Kofolą SPV Sp. zo.o. 12 861      521 560                          534 421            
Na dzień 31 grudnia 2008 roku 26 172      1 043 225                       -              16 166          -          -                          1 085 563         

 Zestawienie zmian w  kapitale własnym w okresie 1.10.2008 r. - 31.12.2008 r.

Kapitał 
akcyjny

Kapitał z emisji akcji 
powyżej ich wartości 

nominalnej
Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane

Razem
Przypadający na 
akcjonariuszy 
mniejszościowych

Kapitał własny 
ogółem

Na dzień 1 października 2008 roku 26 172      1 043 225                       3 367           1 072 764         
Korekty błędów -                   
Na dzień 1 października  2008 roku (po 
przekształceniu) 26 172      1 043 225                       -              3 367           -          -                          1 072 764         

Różnice kursowe z konsolidacji -                   
Zysk lub (strata) roku 12 799          12 799             
Na dzień 31 grudnia 2008 roku 26 172      1 043 225                       -              16 166          -          -                          1 085 563         

 Zestawienie zmian w  kapitale własnym w okresie 1.01.2007 r. - 31.12.2007 r.

Kapitał 
akcyjny

Kapitał z emisji akcji 
powyżej ich wartości 

nominalnej
Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane

Razem
Przypadający na 
akcjonariuszy 
mniejszościowych

Kapitał własny 
ogółem

Na dzień 1 stycznia 2007 roku -                   
Korekty błędów -                   
Na dzień 1 stycznia 2007 roku (po 
przekształceniu) -            -                                  -              -                -          -                          -                   

Różnice kursowe z konsolidacji -                   
Zysk lub (strata) roku 104               104                   
Emisja akcji 13 311      521 665                          534 976            
Na dzień 31 grudnia 2007 roku 13 311      521 665                          -              104               -          -                          535 080            
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KOFOLA  S.A. QSr 4/2008 w tys. zł

IV.  Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie jednostkowe

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    

IV kwartał          
narastająco         

2008               
okres od           

2008-01-01          
do 2008-12-31 

IV kwartał      
2008           

okres od        
2008-10-01      

do 2008-12-31 

 IV kwartał      
narastająco     

2007           
okres od        

2007-01-01      
do 2007-12-31 

IV kwartał      
2007          

okres od       
2007-10-01     

do 2007-12-31 

 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

 Zysk/(strata) brutto                  18 606            13 904                 149              (404)

 Korekty o pozycje:                   -   

 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności                        -                     -                     -                    -   

 Amortyzacja                      217                   57                   -                    -   

 Odsetki i dywidendy, netto                  (7 908)           (13 480)            (2 517)           (2 518)

 (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej                      145                   -                     -                    -   

 (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności                   5 920            (5 424)                   (5)                  (5)

 (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów                   4 522              1 969                   -   

 Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań                 (27 734)            (1 447)                  20                 13 

 Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu dotacji rządowych                        -                     -   

 Zmiana stanu rezerw                      (52)                   -   

 Podatek dochodowy zapłacony                        -                     -   

 Pozostałe                (17 337)           (14 832)              2 353             2 914 

                  -   

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                 (23 621)           (19 253)                   -                    -   

                  -   

 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                   -   

 Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych                      647                 236 

 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych                         -                     -   

 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych                   -   

 Nabycie nieruchomości inwestycyjnych                   -   

 Sprzedaż aktywów finansowych                   -   

 Nabycie aktywów finansowych                   -   

 Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych                        -                     -                     -                    -   

 Dywidendy i odsetki otrzymane                   -   

 Spłata udzielonych pożyczek                   -   

 Udzielenie pożyczek                   -   

 Pozostałe                  14 124                   -   

                  -   

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej                  14 771                 236                   -                    -   

                  -   

 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                   -   

 Wpływy z tytułu emisji akcji                   -   

 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego                   -   

 Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów                  10 476            10 476 

 Spłata pożyczek/kredytów              2 159 

 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej                   -   

 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym                   -   

 Odsetki zapłacone, w tym              5 572 

 -aktywowane koszty finansowania zewnętrznego                   -   

 Pozostałe                   -   

                  -   

 Środki pieniężne netto z działalności finansowej                  10 476            18 207                   -                    -   

                  -   

 Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów                    1 626               (810)                   -                    -   

 Różnice kursowe netto                   -   

 Środki pieniężne na początek okresu                         50              2 486                   50                  50 

 Środki pieniężne na koniec okresu                    1 676              1 676                   50                  50 
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Część C - Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku 

I. Zasady polityki rachunkowości  

Prezentowane sprawozdanie finansowe jest  skonsolidowanym sprawozdaniem 
Grupy Kapitałowej Kofola S.A. powstałej z połączenia Grupy Kofola z Grupą 
HOOP w drodze przejęcia odwrotnego.     

Sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie  z wymogami Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). Zgodnie z MSSF 3 
jednostką przejmującą z księgowego punktu widzenia jest Grupa Kofola       
(jednostka zależna z punktu widzenia prawnego), a jednostką przejmowaną 
Grupa HOOP ( jednostka przejmująca z prawnego  punktu widzenia).  

Niniejsze skonsolidowane  sprawozdanie finansowe stanowi kontynuację 
sprawozdania Grupy Kofola, skrócone sprawozdanie finansowe jest kontynuacją 
sprawozdania spółki Kofola SPV Sp. z o.o. – podmiotu dominującego w  Grupie 
Kofola. 

Grupa HOOP została włączona do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 
okres od dnia połączenia czyli od dnia 30 maja 2008 roku. Dane porównywalne 
prezentowane w niniejszym sprawozdaniu dotyczą więc wyłącznie jednostki 
zależnej z prawnego punktu widzenia, natomiast przejmującej z punktu 
widzenia księgowego.  

Połączenie Grupy  Hoop S.A. z grupą kapitałową Kofola zostało rozliczone 
metodą nabycia.  

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

 

W związku z połączeniem obu grup kapitałowych dokonano wstępnego ustalenia 
wartości firmy w kwocie 206.648 tys. złotych. Wartość firmy została 
ustalona jako nadwyżka kosztu połączenia nad wartością godziwą netto 
możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych.  

 

Na dzień 30 maja 2008 roku koszt połączenia ustalono w oparciu o wartość 
godziwą akcji Hoop S.A. na dzień połączenia skorygowaną do wartości 
godziwej Grupy  Hoop S.A. opublikowanej w planie połączenia. 

 
Poniższa tabela prezentuje porównanie wartości księgowych i godziwych 
głównych pozycji aktywów i zobowiązań Grupy  Hoop  według stanu na dzień 
połączenia ustalone tymczasowo: 
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AKTYWA Wartość księgowa 
na dzień 
połączenia 

Wartość godziwa 
rozpoznana 
tymczasowo 

Aktywa trwałe 143 304 474 691

 

Aktywa obrotowe 283 409 286 829

 

Zobowiązania długoterminowe 42 804 87 928

Zobowiązania krótkoterminowe 311 392 311 392

 

Aktywa netto 72 517 362 200

W tym przypadające na udziałowców 
jednostki dominującej 

327 773

Cena nabycia 534 421

Wartość firmy powstała w wyniku 
przejęcia 

206 648

 

 

Gdyby połączenie miało miejsce na początku roku, zysk netto  Grupy  Kofola 
S.A. za 2008 rok wyniósłby 24 696 tys.zł, a przychody wyniosłyby 1 488 250 
tys.zł. 

 

Zgodnie z MSSF 3 zyski zatrzymane oraz pozostałe pozycje kapitału własnego 
ujęte w prezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowią 
zyski zatrzymane oraz pozostałe pozycje kapitałowe grupy z prawnego punktu 
widzenia zależnej, czyli Grupy Kofola , bezpośrednio sprzed połączenia. 
Struktura kapitału jednostki połączonej (liczba i rodzaj wyemitowanych 
instrumentów) musi jednak odzwierciedlać strukturę kapitału jednostki z 
prawnego punktu widzenia dominującej. Oznacza to, iż kapitał podstawowy po 
połączeniu wynosi 26.171.918 złotych i odzwierciedla strukturę kapitału 
jednostki z prawnego punktu widzenia dominującej, czyli Kofola S.A., w tym 
akcje wyemitowane w celu przeprowadzenia połączenia.  

Z uwagi na fakt, iż połączenie Spółek zostało zarejestrowane w dniu 30 maja 
2008 roku, Grupa  Kofola S.A. dokonała początkowego rozliczenia 
prowizorycznego ustalenia wartości firmy w myśl MSSF 3 i w ciągu 12 
miesięcy od dnia połączenia może dokonać korekty ujętych rozliczeń. 
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punktu widzenia) według ich wartości godziwej ustalonej na dzień ich 
połączenia. 

 

W związku z połączeniem obu grup kapitałowych dokonano wstępnego ustalenia 
wartości firmy w kwocie 206.648 tys. złotych. Wartość firmy została 
ustalona jako nadwyżka kosztu połączenia nad wartością godziwą netto 
możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych.  

 

Na dzień 30 maja 2008 roku koszt połączenia ustalono w oparciu o wartość 
godziwą akcji Hoop S.A. na dzień połączenia skorygowaną do wartości 
godziwej Grupy  Hoop S.A. opublikowanej w planie połączenia. 

 
Poniższa tabela prezentuje porównanie wartości księgowych i godziwych 
głównych pozycji aktywów i zobowiązań Grupy  Hoop  według stanu na dzień 
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AKTYWA Wartość księgowa 
na dzień 
połączenia 

Wartość godziwa 
rozpoznana 
tymczasowo 

Aktywa trwałe 143 304 474 691
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Struktura kapitału jednostki połączonej (liczba i rodzaj wyemitowanych 
instrumentów) musi jednak odzwierciedlać strukturę kapitału jednostki z 
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jednostki z prawnego punktu widzenia dominującej, czyli Kofola-Hoop S.A., w 
tym akcje wyemitowane w celu przeprowadzenia połączenia.  

Z uwagi na fakt, iż połączenie Spółek zostało zarejestrowane w dniu 30 maja 
2008 roku, Grupa  Kofola S.A. dokonała początkowego rozliczenia 
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II. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
KOFOLA S.A.- podlegających konsolidacji.  

 

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.   
 
Połączenie to nastąpiło w drodze przejęcia majątku Kofola SPV Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością przez HOOP Spółka Akcyjna w zamian za akcje 
wydane wspólnikom Kofola SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .  
 

Spółka KOFOLA S.A. pełni głównie funkcje zarządzająco–kontrolne wobec 
wszystkich spółek należących do Grupy Kapitałowej Kofola, a także, będąc 
zakładem pracy chronionej i zatrudniając osoby niepełnosprawne świadczyła w 
IV kwartale 2008 usługi dozoru, sprzątania i badania rynku na rzecz HOOP 
Polska Sp. z o.o. 

 
Jednostka zależna – Hoop Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,    01-
102, ul. Jana Olbrachta 94, w której KOFOLA S.A. posiada 85,62% udziałów. 
Pozostałym udziałowcami są Paola S.A. (7,24% udziałów) oraz 
Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o. (7,14% 
udziałów) – spółki zależne od KOFOLA S.A. 

Jednostka zależna – Grupa Kapitałowa KOFOLA. Jednostką bezpośrednio zależną 
jest spółka KOFOLA Holding A.S., która jest jednostką dominującą, 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 Kapitalowej KOFOLA 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. 

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

 KLIMO-Vyroba s.r.o. – spółka z siedzibą w Czechach. Do końca 
października 2007 roku zajmowała się produkcją napojów. Dnia 1 
listopada 2007 roku została przyłączona do Kofola A.S.(CZ) i od tego 
dnia nie istnieje jako samodzielny podmiot prawny. 

 Kofola Zrt.(HU) – spółka z siedzibą na Wegrzech, której podstawową 
działalnością jest dystrybucja napojów na terenie Węgier 

 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 produkcja napojów w zakładzie w Kutnie 
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 Santa-Trans s.r.o. CZ – spółka z siedzibą w Republice Czeskiej, 
której podstawową działalnością jest transport drogowy 

 Santa-Trans.SK s.r.o. 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. 

 

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 Sp. z o.o. 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-HOOP 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-HOOP S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Podstawowym 
przedmiotem działalności Maxpol Sp. z o.o. jest hurtowa sprzedaż napojów. 

 

Jednostka zależna – Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych Woda 
Grodziska Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065, ul. St. 
Mikołajczyka 8, w której KOFOLA S.A. posiada 99,88% udziałów dających 
99,88% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Działalność PPWM Woda Grodziska 
Sp. z o.o. do końca listopada 2007 roku polegała głównie na dzierżawieniu 
majątku produkcyjnego stanowiącego jej własność. Po wniesieniu aportem 
przedsiębiorstwa PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. do HOOP Polska Sp. z o.o.,  
PPWM  Woda Grodziska Sp. z o.o. nie prowadzi żadnej działalności 
gospodarczej. 
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Jednostka zależna – Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich 
k. Wrocławia, w której KOFOLA S.A. posiada 100% udziałów w kapitale 
zakładowym. Podstawowym przedmiotem działalności PAOLA S.A. do końca 
listopada 2007 roku była produkcja i sprzedaż soków owocowych 
wysokosłodzonych, syropów owocowych wysokosłodzonych.  Po wniesieniu 
aportem przedsiębiorstwa Paola S.A. do HOOP Polska Sp. z o.o., Paola S.A. 
nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej., 

 

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

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 sprawozdaniu skonsolidowane dane 
bilansowe sprzed dnia połączenia - na dzień 31.12.2007 oraz na dzień 
30.09.2007 dotyczą Grupy Kapitałowej Kofola.  Podobnie skonsolidowany 
rachunek zysków i strat za IV kwartał 2007 oraz 4 kwartały narastająco 2007 
dotyczy w całości Grupy Kofola, za 4 kwartały 2008 narastająco - obejmuje 
dane Grupy Kofola za okres 01.01.2008 – 30.05.2008 oraz dane obu 
połączonych Grup (Kofola i Hoop) za okres 31.05.2008 - 31.12.2008 , a 
skonsolidowany rachunek zysków i strat za IV kwartał 2008 obejmuje w 
całości wyniki obu połączonych Grup. 

Ponieważ, w związku z powyższym, porównywalność danych finansowych za IV 
kwartał 2008 i za IV kwartał 2007 nie jest zachowana, poniższy komentarz 
będzie odnosił się jedynie do wyników za IV kwartał 2008. 

W IV kwartale 2008 Grupa Kapitałowa Kofola S.A. zanotowała:  

 -  zysk brutto ze sprzedaży        128.521 tys. zł.  

 -  stratę brutto        - 17.511 tys. zł.  

 -  stratę netto całej Grupy      - 13.490 tys. zł., z czego na  

akcjonariuszy jednostki dominującej przypada - 14.752 tys. zł. 

Najważniejsze czynniki wpływające na uzyskanie przez Grupę ujemnego wyniku 
brutto w IV kwartale 2008 to: 

-  wysoki poziom ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych
 wynikający głównie z wyceny denominowanych w EUR pożyczek,
 kredytów i zobowiązań leasingowych według kursu z 31.12.2008            
 (EUR/PLN = 4,1724) 

-  wyższe ceny podstawowych surowców do produkcji napojów          
 spowodowane osłabieniem PLN i CZK w stosunku do EUR  

-     wysokie nakłady na promocję i marketing w IV kwartale 2008 
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IV. UDZIAŁY RYNKOWE 

 

RYNEK  W  CZECHACH  
 

Udział produktów KOFOLA S.A. w rynku czeskim w poszczególnych kategoriach 
(porównanie IV kw. 2008 r. do IV kw. 2007 r.):

 

IV kw. 2008 IV kw. 2007 IV kw. 2008 do IV kw. 
2007 

Rodzaj 
produktu 

Udział 
ilościowy 

Udział 
wartościowy 

Udział 
ilościowy 

Udział 
wartościowy Zmiana wartości rynku 

Napoje 
gazowane 

 

16,4% 

 

 

22,5% 

 

 

14,1% 

 

 

20,5% 

 

 

-1,0% 

 

Napoje 
gazowane o 
smaku COLA 

28,2% 28,8% 25,5% 26,8% 3,7% 

Napoje 
niegazowane 

 

7,7% 

 

 

9,6% 

 

 

10,1% 

 

 

13,1% 

 

 

0,3% 

 

Woda 
mineralna 

 

3,8% 

 

 

5,7% 

 

 

4,2% 

 

 

5,2% 

 

 

6,3% 

 

Klasyczna 
woda mineralna 6,8%% 7,7% 7,8% 8,6% -4,8% 

Smakowa woda 
mineralna 3,2% 4,1% 3,0% 3,7% 11,5% 

Syropy 

 

34,0% 

 

 

38,0% 

 

 

32,2% 

 

 

36,0% 

 

 

9,0% 
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NAPOJE GAZOWANE (IV KW. 2008)  

 

• W kategorii napojów gazowanych zanotowano wyraźny spadek wolumenu 
sprzedaży. Wartość sprzedaży spada nieznacznie w związku z podwyżkami 
cen produktów. 

• KOFOLA S.A. utrzymuje, a nawet umacnia swoją pozycję w ramach tej 
kategorii. 

• Napoje gazowane o smaku COLA jako jedyne w obrębie tej kategorii 
utrzymują mocną pozycję, zwłaszcza pod względem wartości sprzedaży. 

• W kategorii napojów gazowanych o smaku COLA, KOFOLA S.A. zajmuje 
obecnie drugą pozycję na rynku, jednocześnie odnotowując coraz lepsze 
wyniki. 

NAPOJE NIEGAZOWANE (IV KW. 2008)  

 

• Sytuacja na rynku napojów niegazowanych i gazowanych wykazuje liczne 
podobieństwa. Oznacza to, że ogólny wolumen sprzedaży napojów 
niegazowanych spada, jednak jej wartość utrzymuje się na stałym 
poziomie. 

• Niestety pozycja KOFOLA S.A. w ramach tej kategorii ulega osłabieniu. 

WODA MINERALNA (IV KW. 2008)  

 

• Woda mineralna to pod względem wolumenu sprzedaży najszybciej rosnąca 
kategoria napojów bezalkoholowych. Pod względem wartości sprzedaży, 
kategoria ta zajmuje mocną drugą pozycję. 

• W związku ze spadającą sprzedażą klasycznych wód mineralnych, 
dynamiczny wzrost wolumenu sprzedaży w kategorii wód przypisać można 
wyłącznie coraz większej sprzedaży wód smakowych. 

• Pozycja KOFOLA S.A. w ramach tej kategorii nie jest szczególnie 
silna, lecz pozostaje stabilna dzięki rosnącej sprzedaży wód 
smakowych. 

SYROPY (IV KW. 2008)  

 

• Kategoria syropów jest najszybciej rozwijającą się kategorią pod 
względem wartościowym na rynku napojów bezalkoholowych.  
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• KOFOLA S.A. zdominowała tę kategorię i ciągle umacnia swoją pozycję. 

 

Źródło: The Nielsen Company (CZ). 

RYNEK  W  SŁOWACJI  
 

Udział produktów KOFOLA S.A. w rynku słowackim w poszczególnych kategoriach 
(porównanie IV kw. 2008 do IV kw. 2007):

 

IV kw. 2008 IV kw. 2007 IV kw. 2008 do IV kw. 
2007 

Rodzaj 
produktu 

Udział 
ilościowy 

Udział 
wartościowy 

Udział 
ilościowy 

Udział 
wartościowy Zmiana wartości rynku 

Napoje 
gazowane 

 

12,8% 

 

 

19,7% 

 

 

11,7% 

 

 

18,5% 

 

 

5,1% 

 

Napoje 
gazowane o 
smaku COLA 

23,7% 30,7% 20,3% 28,4% 9,8% 

Napoje 
niegazowane 5,4% 

 

8,3% 

 

5,9% 

 

9,8% 

 

 

-1,1% 

 

Woda 
mineralna 

 

9,9% 

 

 

13,9% 

 

 

8,5% 

 

 

11,1% 

 

 

19,4% 

 

Klasyczna 
woda mineralna  6,6% 8,1% 6,6% 8,4% 4,6% 

Smakowa woda 
mineralna  18,7% 22,3% 17,0% 19,1% 63,9% 

Syropy 

 

9,1% 

 

 

12,5% 

 

 

9,0% 

 

 

13,0% 

 

 

0,0% 

 

Źródło: The Nielsen Company (SK). 
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NAPOJE GAZOWANE (IV KW. 2008)  

 

• W kategorii napojów gazowanych, sytuacja na rynku słowackim różni się 
od tej na rynku czeskim. W ostatnim kwartale 2008 r. spadek wolumenu 
sprzedaży został praktycznie zatrzymany, przy jednoczesnym znacznym 
wzroście jej wartości. 

• Za ogólnym wzrostem sprzedaży w tej kategorii stoi wyłącznie dobra 
sprzedaż napojów o smaku COLA. 

• KOFOLA S.A. wciąż istotnie umacnia swoją pozycję na rynku napojów 
gazowanych, szczególnie pod względem wartościowym. 

• KOFOLA S.A. jest liderem na rynku napojów o smaku COLA i spodziewa 
się, że może jeszcze nieco umocnić swoją pozycję w tej kategorii. 

NAPOJE NIEGAZOWANE (IV KW. 2008)  

 

• Na rynku napojów niegazowanych notuje się spadek zarówno wolumenu, 
jak i wartości sprzedaży. 

• Pozycja KOFOLA S.A. w tej kategorii nie jest zbyt silna, a prognozy 
nie są szczególnie optymistyczne. 

WODA MINERALNA (IV KW. 2008)  

 

• W Słowacji, woda mineralna stanowi zdecydowanie najszybciej 
rozwijającą się kategorię, zarówno pod względem ilościowym, jak i 
wartościowym. 

• Szczególnie w segmencie wód smakowych w ostatnim kwartale 2008 r. 
zanotowano znaczny (już ponad 50%) wzrost ilościowy i wartościowy w 
porównaniu do sytuacji w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

• Dzięki oryginalnym smakom oferowanych napojów oraz skutecznym 
kampaniom marketingowym, KOFOLA S.A. cieszy się pozycją lidera w 
segmencie smakowych wód mineralnych. 

• W IV kwartale 2008 r., w kategorii klasycznej wody mineralnej notuje 
się nieznaczny wzrost sprzedaży rok do roku. 

• KOFOLA S.A. utrzymuje stabilną lecz niezbyt znaczącą pozycję na rynku 
klasycznej wody mineralnej. 
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SYROPY (IV KW. 2008)  

 

• W IV kwartale 2008 r., w kategorii syropów notuje się ciągły spadek 
wolumenu sprzedaży. Spadek wartości sprzedaży został jednak w tym 
okresie zatrzymany. 

• Niestety KOFOLA S.A. ma problemy z utrzymaniem swojej pozycji w tej 
wykazującej tendencję spadkową kategorii. 

 27 luty 2009  22



 

GRUPA  KOFOLA  S.A.  NA  TLE  
RYNKU  POLSKIEGO  

 
Udział produktów Grupy KOFOLA S.A. w krajowym rynku w poszczególnych 
segmentach (IV kwartał 2008 r.):  

 

IV kw. 2008 IV kw. 2007 IV kw. 2008 do IV kw. 
2007 

Kategorie rynkowe  
Udział 

ilościowy 
% 

Udział 
wartościowy 

% 

Udział 
ilościowy % 

Udział 
wartościowy 

% 

Zmiana wartości 
rynku 

NAPOJE GAZOWANE 9,8% 7,2% 11,2% 8,3% 16,6% 

Napoje gazowane o smaku Cola 11,1% 7,7% 11,4% 7,7% 22,1% 

NAPOJE NIEGAZOWANE 5,5% 3,9% 6,9% 5,4% 9,9% 

Wody 2,0% 3,6% 2,1% 3,4% 14,4% 

Klasyczna woda mineralna 0,8% 1,3% 1,1% 1,6% 12,2% 
Smakowa woda mineralna 9,3% 12,5% 9,5% 11,1% 23,9% 

Syropy (w okresach 
dwumiesięcznych: październik- 
listopad 2008 do październik- 
listopad 2007) 

16,8% 20,5% 18,7% 21,1% 9,6% 

Napoje energetyczne  4,1% 2,3% 4,2% 2,3% 11,5% 

 

Źródło: HOOP Polska Spółka z o.o., za Nielsen Polska. 

 

W IV kwartale 2008 r. wartość sprzedaży spadła o 4,1% w porównaniu do 
analogicznego okresu 2007 r. W tym samym kwartale wolumen sprzedaży obniżył 
się o 8,3%. Wspomniany spadek sprzedaży był zjawiskiem przewidzianym i 
wynikał z reorganizacji portfela produktów Grupy. 

We wszystkich kategoriach napojów utrzymuje się tendencja wzrostowa. W 
większości kategorii notuje się dwucyfrowy wzrost sprzedaży, zarówno pod 
względem ilościowym, jak i wartościowym. 

Grupa Kofola utrzymuje bardzo dobrą, strategiczną pozycję na dynamicznie 
rozwijających się rynkach. 

 

NAPOJE GAZOWANE (IV KW. 2008)  
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• Na rynku napojów gazowanych Grupa Kofola S.A., zajmuje trzecią 
pozycję. W związku z ograniczaniem asortymentu i redukcją niektórych 
marek, udziały długookresowe (MAT)1 Grupy spadły z 11,6%(2007 r.) do 
10,1% (2008 r.) ilościowo oraz z 8,4% do 7,3% wartościowo. 

• Dla trendu długofalowego, rynek rośnie ilościowo (o ok. 7%) oraz 
wartościowo (o ok. 15%), głównie dzięki kategorii napojów o smaku 
COLA, która zanotowała największy wzrost rok do roku, wynoszący 21% 
pod względem wartości sprzedaży oraz 18% pod względem jej wielkości. 

• Sprzedaż marki Hoop Cola na tym wyjątkowo atrakcyjnym rynku wzrasta. 
W IV kwartale 2008 r. sprzedaż Hoop Coli wzrosła o 14,4% pod względem 
wolumenu i o 21,9% pod względem wartości sprzedaży (w porównaniu do 
IV kw. 2007 r.). Hoop Cola to jedyna marka, której sprzedaż 
długookresowa (MAT) przez ponad rok rosła szybciej (+23,9%) niż rynek 
całej kategorii Cola, który w tym samym okresie wzrósł o 21,4% 
(2008 r. do 2007 r.). 

• Grupa Kofola S.A. buduje swoją stabilną pozycję i bazę do dalszego 
rozwoju w tym segmencie dzięki inwestycjom marketingowym i 
sprzedażowym w kluczowe marki m.in. kontynuowane intensywne kampanie 
reklamowe poszczególnych marek. 

• Wzmocnienie pozycji marki Mr.Max w segmencie napojów ekonomicznych. 

NAPOJE NIEGAZOWANE (IV KW. 2008)  

• W kategorii napojów niegazowanych zanotowano stabilny wzrost rynku  
na poziomie 4% pod względem ilościowym oraz 10% pod względem 
wartościowym (IV kwartał 2008 r. do IV kwartał 2007 r.). Udział w 
rynku wzrósł z uwagi na rosnącą popularność opakowań kartonowych (+5% 
ilościowo i +7% wartościowo) oraz napojów w opakowaniach PET(+4% 
ilościowo i 24% wartościowo). Szczególnie dobrze sprzedają się małe 
opakowania PET. 

• Na całym rynku napojów owocowych, w tym soków, nektarów i napojów 
sprzedawanych zarówno w kartonach, jak i opakowaniach szklanych oraz 
plastikowych, Grupa Kofola S.A. utrzymuje silną czwartą pozycję wśród 
największych producentów, zarówno pod względem ilościowym, jak i 
wartościowym. 

 

WODA MINERALNA (IV KW. 2008)  

• Największa co do wielkości i wartości kategoria napojów. 
Charakteryzuje się stabilnym wzrostem, zarówno długoterminowym jak i 
rok do roku (IV kw. 2008 r. do IV kw. 2007 r.: 10% ilościowo i 14% 
wartościowo). 

• Średnia cena produktów w tej kategorii wzrasta za sprawą droższych 
jednostkowo smakowych wód mineralnych. Kategoria wód smakowych rośnie 

                                                      
1 MAT Moving Annual Total – Średnia roczna krocząca. 
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szybciej niż kategoria wód klasycznych (24,% wartościowo i 14% 
ilościowo). 

• Arctic, główna marka wody Grupy Kofola S.A., utrzymała swoją widoczną 
pozycję na rynku, z udziałami 1,7% ilościowo i 2.8% wartościowo. 

• Arctic Ice Fruit zajmuje pozycję nr 2 w kategorii wód smakowych, z 
udziałami 7,8% ilościowo i 8,9% wartościowo. 

• Jupik Aqua, woda smakowa dla dzieci, została wprowadzona na rynek w 
kwietniu 2008 r. W IV kw. 2008 r. produkt osiągnął udziały w rynku 
wód smakowych na poziomie 3,6% wartościowo i 1,5% ilościowo. 

SYROPY (IV KW. 2008)  

 

• Rynek syropów, będących alternatywą dla soków, nektarów oraz napojów 
niegazowanych, wzrastał mniej dynamicznie, ale stabilnie (dynamika 
wzrostu na poziomie 2% ilościowo i 10% wartościowo w porównaniu do IV 
kw. 2007 r.). 

• Paola, główna marka Grupy Kofola S.A. w tym segmencie, ciesząca się 
drugą, bliską liderowi, pozycją na rynku, odnotowała udziały na 
poziomie 16,1% ilościowo oraz 20,1% wartościowo. 

NAPOJE ENERGETYCZNE (IV KW. 2008)  

• Napoje energetyczne, dotychczas najdynamiczniej rosnący rynek, 
zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, obecnie zwalnia: w 
IV kwartale 2008 r. zanotowano jedynie dwucyfrowy wzrost ilościowy 
(11%) i wartościowy (19%) w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. 
Wspomniane spowolnienie wpływa na dynamikę długoterminową (MAT) - 
spadek ilościowy z 200% do 67% oraz wartościowy do 35%. 

• Oferowany przez Grupę Kofola S.A. napój R20 zajmuje czwarte miejsce 
wśród napojów energetycznych pod względem ilościowym (4,1%) oraz 
szóste miejsce pod względem wartościowym (2,3%). 

Na rynku napojów najszybciej rosnącymi w każdej kategorii są tzw. marki 
prywatne, produkowane na zlecenie sieci handlowych. Marki te są 
uwzględniane w sumie osiągniętych udziałów rynkowych przez Grupę Kofola 
S.A., ale w związku ze swoją specyfiką traktuje się je jako odrębną grupę, 
będącą osobnym graczem na rynku. Grupa Kofola S.A., jako największy 
producent marek prywatnych w Polsce, stale zwiększa sprzedaż i przychody z 
tej części oferty. 

 
 

Wszystkie dane:  Hoop Polska Sp. z o.o., za Nielsen Polska.
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VI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono 
kwartalne dane finansowe, nie ujętych w tych danych, a mogących w znaczący 
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej KOFOLA-HOOP 
S.A. 

Brak takich zdarzeń. 

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

 
Spółka nie publikowała oficjalnych prognoz wyników finansowych na rok 2008. 

 
 

3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA KOFOLA S.A. 
  
Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień przekazania raportu za 
IV kwartał 2008 tj. 27 lutego 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  
 

11.262.116 akcji, co stanowi 43,03% udziału w kapitale zakładowym 
KOFOLA S.A. 

11.262.116 głosów, co stanowi 43,03% 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. 

 

Akcjonariusz Stan na 
14.11.2008 

Akcje nabyte Akcje zbyte Stan na 
27.02.2009 

KSM Investment S.A. 13 395 373 - - 13 395 373 

CED GROUP S. a r.l. 11 111 959 150 157 - 11 262 116 
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4. 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 
IV kwartał 2008 roku następujące osoby nadzorujące i zarządzające posiadały 
akcje spółki: 
 
Zarząd KOFOLA S.A.: 

Liczba Akcji Udział w kapitale 
zakładowym Głosów na WZA Akcjonariusz 

 
27.02.2009 14.11.2008 27.02.2009 14.11.2008 27.02.2009 14.11.2008 

Rene  
Musila 687 709 760 209 2,6% 2,9% 2,6% 2,9% 

Tomas 
Jendrejek 687 660 760 160 2,6% 2,9% 2,6% 2,9% 

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

W IV kwartale 2008 r. nie toczyły się przed sądem, organem właściwym 
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 
postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności KOFLOA S.A. lub 
jednostki od niej zależnej, których łączna wartość stanowi co 
najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 
 

6. 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 IV kwartale 2008 r. KOFOLA S.A. jak i jednostki od niej zależne nie 
zawierały żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi, które nie byłyby 
transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w 
ramach Grupy Kapitałowej, a ich charakter i warunki nie wynikałyby z 
bieżącej działalności operacyjnej,  prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę 
d niej zależną. o

 
 
7. 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. 

 

Wartość poręczeń  udzielonych  przez KOFOLA S.A na rzecz spółki zależnej 
HOOP Polska będących  zabezpieczeniem umów kredytowych i leasingowych, 
wynosi 133 869 tys.zł 
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8. Wskazanie czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę 
Kapitałową KOFOLA S.A. 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. 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. 

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.  

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 S.A. zamierza umacniać swoja pozycję w wybranych 

segmentach rynku napojów bezalkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

segmentów coli, wody, napojów owocowych oraz syropów.   

Do końca I kwartału 2009 roku planowane jest opracowanie strategii dla OOO 

Megapack, spółki działającej na rynku rosyjskim, w której Kofola S.A. 

posiada 50% udziałów. 

W krótszym horyzoncie czasowym Zarząd Kofola S.A. zamierza koncentrować się 

na następujących kluczowych obszarach: 

- dokończenie integracji struktur organizacyjnych Kofola i Hoop, co 

poprzez wykorzystanie efektów synergii powinno przynieść istotne 

korzyści finansowe 

- poprawie efektywności poprzez rezygnację z aktywności nie 

generujących odpowiednich zysków 

- reorganizacja zarządzania spółkami holdingowymi Grupy Kapitałowej 
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- wdrożenie ujednoliconych systemów informatycznych we wszystkich 

głównych spółkach Grupy 

Zrealizowanie powyższych założeń ma doprowadzić w najbliższych latach do 

zdecydowanej poprawy wyników uzyskiwanych przez Grupę Kapitałową Kofola 

S.A. co powinno przełożyć się na zakładany w Strategii wzrost wartości 

Spółki. 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę
 
27.02.2009 r. Janis Samaras Prezes Zarządu  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja  

   
Podpis 

 
 

    
27.02.2009 r. Simona Novakova Członek Zarządu  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja  

   
Podpis 

 
 

    
27.02.2009 r. Martin Mateas Członek Zarządu  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja  

   
Podpis 

 
 

27.02.2009 r. Rene Musila Członek Zarządu  
data imię i nazwisko stanowisko/funkcja  

   
Podpis 

 
 

27.02.2009 r. Tomas Jendrejek Członek Zarządu  
data imię i nazwisko stanowisko/funkcja  

 
 
 
 

  Podpis 
 
 

27.02.2009 r. Tomasz Jankowski Dyrektor Finansowy  
data imię i nazwisko stanowisko/funkcja  

   podpis 
    

27.02.2009 r. Katarzyna Balcerowicz Główny Księgowy  
data imię i nazwisko stanowisko/funkcja  

   podpis 
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