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GRUPA KAPITAŁOWA HOOP S.A. SA-QS 1/2007 w tys. zł

Część A – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
I. Bilans – sprawozdanie skonsolidowane

SKONSOLIDOWANY BILANS       
stan na          

2007-03-31        
koniec kwartału    

2007 

stan na          
31-12-2006 

 stan na          
2006-03-31        

koniec kwartału    
2006 

A k t y w a
I. Aktywa trwałe 239 334 243 800 212 772
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2047 2148 960
          - wartość firmy

      2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 62 749 62 749 35 445
      3. Rzeczowe aktywa trwałe 159 952 162 250 161 551
      4. Należności długoterminowe 1 147 1 163 2 008
          4.1. Od jednostek powiązanych
          4.2. Od pozostałych jednostek 1 147 1 163 2 008
      5. Inwestycje długoterminowe 3 939 3 978 2 912
          5.1. Nieruchomości 1 000 1 039 123
          5.2. Wartości niematerialne i prawne
          5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 939 2 939 2 789
                a) w jednostkach powiązanych, w tym:
                b) w pozostałych jednostkach 2 939 2 939 2 789
          5.4. Inne inwestycje długoterminowe
       6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 500 11 512 9 896
          6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 8 531 10 575 7 430
          6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 969 937 2 466
II. Aktywa obrotowe 217 810 237 301 168 256
      1. Zapasy 60 317 67 099 36 815
      2. Należności krótkoterminowe 138 704 153 097 117 061
          2.1. Od jednostek powiązanych 140 53 1 182
          2.2. Od pozostałych jednostek 138 564 153 044 115 879
      3. Inwestycje krótkoterminowe 16 336 15 307 13 356
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 336 15 307 13 356
                 a) w jednostkach powiązanych
                 b) w pozostałych jednostkach 812 930
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 524 14 377 13 356
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 453 1 798 1 024
A k t y w a  r a z e m 457 144 481 101 381 028
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GRUPA KAPITAŁOWA HOOP S.A. SA-QS 1/2007 w tys. zł

SKONSOLIDOWANY BILANS       
stan na          

31-03-2007        
koniec kwartału    

2007 

stan na          
31-12-2006 

 stan na          
31-03-2006        

koniec kwartału    
2006 

P a s y w a
I. Kapitał własny 153 854 148 376 121 339
I.A Kapitał własny udziałowców jednostki 
dominującej 129 071 125 345 105 800

      1. Kapitał zakładowy 13 089 13 089 13 089
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna)
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -22 920
      4. Kapitał zapasowy 93 184 93 184 112 327
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 4 936 4 936 4 936
      7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych -554 -1 452 -1 121
          a) dodatnie różnice kursowe
          b) ujemne różnice kursowe 554 1 121
      8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 14 802 -2 856 37
      9. Zysk (strata) netto 3 614 18 444 -548
    10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)
I.B Kapitały mniejszości 24 783 23 031 15 539
II. Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 303 290 332 725 259 689
      1. Rezerwy na zobowiązania 11 777 9 720 3 136
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 6 747 4 825 2 729

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 380 500 79

                 a) długoterminowa 95 87 71
                 b) krótkoterminowa 285 413 8
          1.3. Pozostałe rezerwy 4 650 4 395 328
                 a) długoterminowe 475
                 b) krótkoterminowe 4 650 3 920 328
      2. Zobowiązania długoterminowe 58 045 38 609 54 166
          2.1. Wobec jednostek powiązanych
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 58 045 38 609 54 166
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 213 867 268 365 186 146
          3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 190 -96 738
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 199 974 257 356 176 132
          3.3. Fundusze specjalne 12 703 11 105 9 276
      4. Rozliczenia międzyokresowe 19 601 16 031 16 241
          4.1. Ujemna wartośc firmy
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 19 601 16 031 16 241
                 a) długoterminowe 4 547 4 854 6 678
                 b) krótkoterminowe 15 054 11 177 9 563
P a s y w a  r a z e m 457 144 481 101 381 028
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GRUPA KAPITAŁOWA HOOP S.A. SA-QS 1/2007 w tys. zł

POZYCJE POZABILANSOWE  
stan na          

2007-03-31       
koniec kwartału   

2007 

 stan na          
2006-12-31       

koniec poprz. 
kwartału         

2006 

 stan na          2006-
03-31   koniec 

kwartału         2006 

1. Należności warunkowe 2 000
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 2 000
            - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 000
            -
            ...
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
            - otrzymanych gwarancji i poręczeń
            -
            ...
2. Zobowiązania warunkowe 300
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
            - udzielonych gwarancji i poręczeń
            -
            ...
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 300
            - udzielonych gwarancji i poręczeń 300
            - udzielonych pożyczek
            - umów leasingu
3. Inne (z tytułu)
    - linia do rozlewu wód
    - owijarka palet
    - transporter rolkowy

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 
   ..
Pozycje pozabilansowe, razem 300 2000
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GRUPA KAPITAŁOWA HOOP S.A. SA-QS 1/2007 w tys. zł

II. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie skonsolidowane

SKONSOLIDOWANY                                
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 I kwartał   
narastająco      

2007            
okres od        

2007-01-01       
do 2007-03-31    

 I kwartał   
narastająco      

2006            
okres od        

2006-01-01       
do 2006-03-31    

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 164 584 101 104

    - od jednostek powiązanych 32 1 228
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 137 592 93 042
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 992 8 062
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 113 484 74 459
   - od jednostek powiązanych 18 717
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 91 696 68 485
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 788 5 974
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 51 100 26 645
IV. Koszty sprzedaży 32 220 19 449
V. Koszty ogólnego zarządu 10 822 8 593
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 8 058 -1 397
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 415 3 739
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 536 585
       2. Dotacje 53 0
       3. Inne przychody operacyjne 1 826 3 154
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 426 1 184
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 125 126
       3. Inne koszty operacyjne 2 301 1 058
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 8 047 1 158
X. Przychody finansowe 95 633
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
         - od jednostek powiązanych 0 0
     2. Odsetki, w tym: 42 412
         - od jednostek powiązanych 0 0
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
     4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
     5. Inne 53 221
XI. Koszty finansowe 2 274 3 033
     1. Odsetki, w tym: 1 847 2 132
         - dla jednostek powiązanych 0 0
     2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
     3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
     4. Inne 427 901
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych

0 0

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 5 868 -1 242
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 0 0
         1. Zyski nadzwyczajne 0 0
         2. Straty nadzwyczajne 0 0
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 5 868 -1 242
XVIII. Podatek dochodowy 1 402 133
           a) część bieżąca 165 0
           b) część odroczona 1 237 133
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności

0 0

XXI. (Zyski) straty mniejszości -852 827
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 3 614 -548
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GRUPA KAPITAŁOWA HOOP S.A. SA-QS 1/2007 w tys. zł

III. Zestawienie zmian w kapitale własnym – sprawozdanie skonsolidowane

                
I kwartał         

2007-01-01 do  
2007-03-31 

 IV kwartał 
narastająco      

2006-01-01 do 
2006-12-31 

                 
I kwartał         

2006-01-01 do  
2006-03-31 

148 376 122 656 121 699

148 376 122 656 121 699

Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej

106 410
     a) zmiany przyjętych zasad rachunkowości

II.a. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej na początek okresu (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 106 410 0

13 089 13 089 13 089

13 089 13 089 13 089

0 -22 920 -22 920

22 920
22 920

0 0 -22 920
93 184 112 327 112 327

0 871 0

871

0 20 014 0

93 184 93 184 112 327
0 0 0

0 0 0

                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
                     - z podziału zysku (ustawowo)
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

                     - pokrycia straty

          4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
          5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
                 a) zwiększenia (z tytułu)

                  a) zwiększenia (z tytułu)

           3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu
           4.1. Zmiany kapitału zapasowego

    b) korekty błędów  podstawowych
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

       2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu

                     - umorzenia akcji (udziałów)
                     -
                     ...

II. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej na początek okresu  (BO)

     b) korekty błędów podstawowych

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM 
KAPITALE WŁASNYM   

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO)
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego
                 a) zwiększenia (z tytułu)
                     - emisji akcji (wydania udziałów)
                     -
                     ...
                 b) zmniejszenia (z tytułu)

                      ...

                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                      - 

           1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

           2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
                  a) zwiększenia (z tytułu)
                      - 

           2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
       3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
           3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
                  a) zwiększenia (z tytułu)
                       - nabycia 
                       ...

                     ...

                     - zaokrąglenia
                     ...
                 b) zmniejszenie (z tytułu)

                     -

                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                       - straty ze sprzedaży akcji własnych
                       ...

                     - zbycia środków trwałych
                     - MSSF
                     ...

                     ... 
                 b) zmniejszenia (z tytułu)

          5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
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GRUPA KAPITAŁOWA HOOP S.A. SA-QS 1/2007 w tys. zł

4 936 4 936 4 936

0 0 0
0

0

4 936 4 936 4 936
-554 -1 452 -1 121

w tym na BO

-554 -1 452 -1 121
15 588 -6 099 37
15 588 8 522 6 209

15 588 8 522 6 209
0 0 0

786 3 467 0
2 596

871
                       - korekty wyniku wstępnego - audyt 786 0

0
14 802 5 055 6 209

-7 911 6 172

0 -7 911 6 172

0 0

                       - na zwiększenie kapitału zapasowego
0 -7 911 6 172

14 802 -2 856 37
3 614 18 444 -548
3 614 18 444

548

III. Kapitały mniejszości na początek okresu 23 031 16 246 15 858
      Zmiany kapitałów mniejszości
           a) zwiększenia (z tytułu) 1 752 6 785 508
                - zysku mniejszości 852 6 608
                - różnic z przeliczenia jednostek podporządkowanych 900 177 508
           b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 827
                - straty mniejszości 827
                - różnic z przeliczenia jednostek podporządkowanych

Kapitał mniejszości na koniec okresu (BZ) 24 783 23 031 15 539
129 071 125 345 105 800

  V. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 153 854 148 376 121 339

                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
BO  po uzgodnieniu do danych porównywalnych

      6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
           6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
                  a) zwiększenia (z tytułu)

                      -
                      ...
           6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

                      - przeznaczenia zysku z lat ubiegłych
                      ...
                  b) zmniejszenia (z tytułu)

       8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
           8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
                  b) korekty błędów  podstawowych
           8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
                  a) zwiększenia (z tytułu)
                      - podziału zysku z lat ubiegłych
                      -

                       - na zwiększenie kapitału zapasowego

           8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
           8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

                      ...
                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                       - wypłaty dywidendy

                      - przeznaczenia na kapitał rezerwowy

                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
                  b) korekty błędów  podstawowych
           8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
                  a) zwiększenia (z tytułu)

                       - dostosowanie wyniku finansowego po badaniu do wyniku sprzed audytu
                      ... 

VI. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

           8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
           8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
       9. Wynik netto
           a) zysk netto

       7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

           b) strata netto
           c) odpisy z zysku

 IV. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej na koniec okresu (BZ )

                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                       - pokrycie straty z lat ubiegłych
                       - wypłaty dywidendy

                      - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
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IV. Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie skonsolidowane

I kwartał       
2007           

okres od       
2007-01-01      

do 2007-03-31 

 I kwartał       
2006           

okres od       
2006-01-01      

do 2006-03-31 

3 614 -548
5 351 477

852 -827

7 379 6 947

2 780
298 119

1 765 2 158
-264 -675
315 -708

9 506 6 378
3 368 -8 119

-26 621 -12 001
9 676 8 719
-923 -1 514

8 965 -71

1 718 924
1 600 924

118 0
0 0

118

118

5 121 2 587
5 006 2 587

115
0 0
0 0

          b) w pozostałych jednostkach 
              - zbycie aktywów finansowych
              - dywidendy i udziały w zyskach
              - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
              - odsetki
              - inne wpływy z aktywów finansowych
      4. Inne wpływy inwestycyjne

              - nabycie aktywów finansowych

      3. Z aktywów finansowych, w tym:
          a) w jednostkach powiązanych
              - zbycie aktywów finansowych
              - dywidendy i udziały w zyskach
              - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
              - odsetki
              - inne wpływy z aktywów finansowych

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK                             
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
      1. Sprzedaż
      2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
      1. Dostawy i usługi
      2. Wynagrodzenia netto
      3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
      4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
      5. Inne wydatki operacyjne

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem

      2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
      3. Amortyzacja, w tym:

      1. Zyski (straty) mniejszości

      4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

         - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych

      5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
      6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
      7. Zmiana stanu rezerw
      8. Zmiana stanu zapasów
      9. Zmiana stanu należności
     10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów
     11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
     12. Inne korekty

I. Wpływy 
      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

II. Wydatki
      1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
      3. Na aktywa finansowe, w tym:
          a) w jednostkach powiązanych
              - nabycie aktywów finansowych
              -  udzielone pożyczki długoterminowe
          b) w pozostałych jednostkach 
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-3 403 -1 663

81 609 27 106

81 597 27 094

12 12
86 024 27 251

79 189 20 922

4 574 4 397
1 778 1 932

483
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 415 -145

1 147 -1 879
1 147 -1 879

14 377 15 235
15 524 13 356
10 372 7 604

II. Wydatki 

              -  udzielone pożyczki długoterminowe

      3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

      5. Inne wydatki inwestycyjne

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz 
dopłat do kapitału

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
      3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

      9. Inne wydatki finansowe

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

      4. Spłaty kredytów i pożyczek
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

      7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

    - o ograniczonej możliwości dysponowania

      4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu

      6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

      8. Odsetki

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

      2. Kredyty i pożyczki

      4. Inne wpływy finansowe

      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

11
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Część B - Jednostkowe sprawozdanie finansowe
I. Bilans – sprawozdanie jednostkowe

BILANS                                            
stan na        

2007-03-31     
koniec kwartału  

2007 

 stan na        
2006-12-31     

koniec 
poprzedniego 

kwartału       
2006 

stan na        
2006-03-31     

A k t y w a
I. Aktywa trwałe 195 080 199 718 179 275
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 474 1 517 476
          - wartość firmy
      2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
      3. Rzeczowe aktywa trwałe 94 952 97 242 105 448
      4. Należności długoterminowe 1 147 1 163 2 008
          4.1. Od jednostek powiązanych
          4.2. Od pozostałych jednostek 1 147 1 163 2 008
      5. Inwestycje długoterminowe 90 556 90 755 63 922
          5.1. Nieruchomości
          5.2. Wartości niematerialne i prawne
          5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 90 556 90 755 63 922
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 88 556 88 755 61 922
                 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane 
metodą praw własności
                 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie 
objętych konsolidacją
                b) w pozostałych jednostkach 2 000 2 000 2 000
          5.4. Inne inwestycje długoterminowe
       6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 951 9 041 7 421
          6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 951 9 041 7 421
          6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 153 045 126 758 117 706
      1. Zapasy 31 189 22 378 22 692
      2. Należności krótkoterminowe 108 413 91 732 84 863
          2.1. Od jednostek powiązanych 31 377 26 594 11 697
          2.2. Od pozostałych jednostek 77 036 65 138 73 166
      3. Inwestycje krótkoterminowe 12 187 12 031 9 744
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 187 12 031 9 744
                 a) w jednostkach powiązanych
                 b) w pozostałych jednostkach 800 800
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 387 11 231 9 744
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 256 617 407
A k t y w a  r a z e m 348 125 326 476 296 981
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BILANS                                            
stan na        

2007-03-31     
koniec kwartału  

2007 

 stan na        
2006-12-31     

koniec 
poprzedniego 

kwartału       
2006 

stan na        
2006-03-31     

P a s y w a
I. Kapitał własny 125 350 122 860 108 523
      1. Kapitał zakładowy 13 089 13 089 13 089
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -22 920
      4. Kapitał zapasowy 93 197 93 197 112 340
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 28 28 28
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 436 1 436 1 436
      8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 14 043 0 3 537
      9. Zysk (strata) netto 3 557 15 110 1 013
    10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 222 775 203 616 188 458
      1. Rezerwy na zobowiązania 2 044 1 725 1 174
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 470 1 172 821
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 100 79 79
                 a) długoterminowa 87 79 71
                 b) krótkoterminowa 13 0 8
          1.3. Pozostałe rezerwy 474 474 274
                 a) długoterminowe 474
                 b) krótkoterminowe 474 274
      2. Zobowiązania długoterminowe 55 864 35 945 54 125
          2.1. Wobec jednostek powiązanych
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 55 864 35 945 54 125
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 146 505 148 919 116 938
          3.1. Wobec jednostek powiązanych 7 395 1 664 1 542
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 126 664 136 325 106 131
          3.3. Fundusze specjalne 12 446 10 930 9 265
      4. Rozliczenia międzyokresowe 18 362 17 027 16 221
          4.1. Ujemna wartośc firmy
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18 362 17 027 16 221
                 a) długoterminowe 4 547 4 854 6 678
                 b) krótkoterminowe 13 815 12 173 9 543
P a s y w a  r a z e m 348 125 326 476 296 981
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POZYCJE POZABILANSOWE  
stan na          

2007-03-31       
koniec kwartału    

2007 

stan na          
2006-12-31       

koniec 
poprzedniego 

kwartału          
2006 

 stan na          
2006-03-31       

koniec kwartału    
2006 

1. Należności warunkowe
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
            - otrzymanych gwarancji i poręczeń
            -
            ...
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
            - otrzymanych gwarancji i poręczeń
            -
            ...
2. Zobowiązania warunkowe 300
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
            - udzielonych gwarancji i poręczeń
            -
            ...
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 300
            - udzielonych gwarancji i poręczeń 300
           - umów leasingu
            ...
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
    - linia do rozlewu wód
    - owijarka palet
    - transporter rolkowy
    - środki transportu
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 0
   ..
Pozycje pozabilansowe, razem 300 0 0
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II. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie jednostkowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
I kwartał      

2007-01-01 do 
2007-03-31

I kwartał       
2006-01-01 do 

2006-03-31

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 94 210 65 136
    - od jednostek powiązanych 12 489 3 670
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 86 519 63 403
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 691 1 733
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 60 914 44 321
   - od jednostek powiązanych 7 176 2 141
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 55 014 42 683
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 900 1 638
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 33 296 20 815
IV. Koszty sprzedaży 23 308 14 854
V. Koszty ogólnego zarządu 5 055 4 878
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 933 1 083
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 916 2 363
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 515 604
       2. Dotacje
       3. Inne przychody operacyjne 1 401 1 759
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 496 289
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 125 125
       3. Inne koszty operacyjne 371 164
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 6 353 3 157
X. Przychody finansowe 69 655
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
         - od jednostek powiązanych
     2. Odsetki, w tym: 16 434
         - od jednostek powiązanych
     3. Zysk ze zbycia inwestycji
     4. Aktualizacja wartości inwestycji
     5. Inne 53 221
XI. Koszty finansowe 1 796 2 407
     1. Odsetki, w tym: 1 388 1 506
         - dla jednostek powiązanych
     2. Strata ze zbycia inwestycji
     3. Aktualizacja wartości inwestycji
     4. Inne 408 901

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 4 626 1 405
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 0 0
         1. Zyski nadzwyczajne
         2. Straty nadzwyczajne

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 4 626 1 405
XVIII. Podatek dochodowy 1 069 392
           a) część bieżąca
           b) część odroczona 1 069 392

XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 3 557 1 013
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III. Zestawienie zmian w kapitale własnym – sprawozdanie jednostkowe

              
I kwartał        

2007-01-01 do 
2007-03-31 

2006

              
I kwartał        

2006-01-01 do 
2006-03-31 

122 860 107 439 107 510

122 860 107 439 107 510
13 089 13 089 13 089

13 089 13 089 13 089

0 -22 920 -22 920

22 920

0 0 -22 920
93 197 112 340 112 340

0 871 0

871

0 20 014 0

20 014

93 197 93 197 112 340
28 28 28

0 0 0

0 0 0

28 28 28
1 436 1 436 1 436

          5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
           6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
                  a) zwiększenia (z tytułu)

                    - z tytułu zaokrągleń
                    - przeznaczenia na kapitał zapasowy

                     ... 
                 b) zmniejszenia (z tytułu)

                       - nabycia 
                       ...

                     ...

                     - z aktualizacji wyceny
                     - z tytułu zaokrągleń
                 b) zmniejszenie (z tytułu)

                     -sprzedaż akcji własnych

                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                       - sprzedaży
                       ...

           2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
       3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
           3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
                  a) zwiększenia (z tytułu)

                      ...

                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                      - 

           1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu

           2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
                  a) zwiększenia (z tytułu)
                      - 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM   

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO)
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego
                 a) zwiększenia (z tytułu)
                     - emisji akcji (wydania udziałów)
                     -
                     ...
                 b) zmniejszenia (z tytułu)

    b) korekty błędów  podstawowych
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

       2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu

                     - umorzenia akcji (udziałów)
                     -
                     ...

                  a) zwiększenia (z tytułu)

           3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu
           4.1. Zmiany kapitału zapasowego

                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
                     - z podziału zysku (ustawowo)
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

                     - pokrycia straty

          4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
          5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
                 a) zwiększenia (z tytułu)

                     - zbycia środków trwałych
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1 436 1 436 1 436

15 110 3 466 3 537
15 110 3 466 3 537

15 110 3 466 3 537
0 0 0

1 067 3 466 0
1 067

                       - wypłaty dywidendy 2 595
871

14 043 0 3 537
0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
14 043 0 3 537

3 557 15 110 1 013
3 557 15 110 1 013

125 350 122 860 108 523

       7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

           b) strata netto
           c) odpisy z zysku
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                       - pokrycie straty z lat ubiegłych
                       - 

                      - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
                      - korekty audytorskiej
                      ... 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty)

           8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
           8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
       9. Wynik netto
           a) zysk netto

                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
                  b) korekty błędów  podstawowych
           8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
                  a) zwiększenia (z tytułu)

                       - na zwiększenie kapitału zapasowego
           8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
           8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

                      ...
                  b) zmniejszenia (z tytułu)
                       - korekty wyniku wstępnego - audyt

           8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych
                  a) zwiększenia (z tytułu)
                      - podziału zysku z lat ubiegłych

       8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
           8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
                  b) korekty błędów  podstawowych

                      -
                      ...
           6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

                      -
                      ...
                  b) zmniejszenia (z tytułu)
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IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym – sprawozdanie jednostkowe
I kwartał      

2007-01-01 do 
2007-03-31

I kwartał      
2006-01-01 do 

2006-03-31

3 557 1 013
-1 606 -181

5 104 4 952

395 936
1 372 1 503
-515 -604
319 14

-8 811 3 859
-16 858 -4 057
14 403 -10 432
2 786 4 477

199 -829
1 951 832

1 567 892
1 567 892

0 0
0 0

3 630 2 395
3 630 2 395

0 0
0 0

0

-2 063 -1 503

9 389 16 093

              - odsetki
              - inne wpływy z aktywów finansowych
      4. Inne wpływy inwestycyjne

              - nabycie aktywów finansowych
              -  udzielone pożyczki długoterminowe

II. Wydatki
      1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
      3. Na aktywa finansowe, w tym:

          b) w pozostałych jednostkach 
              - zbycie aktywów finansowych
              - dywidendy i udziały w zyskach
              - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

      3. Z aktywów finansowych, w tym:
          a) w jednostkach powiązanych
              - zbycie aktywów finansowych
              - dywidendy i udziały w zyskach
              - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
              - odsetki
              - inne wpływy z aktywów finansowych

 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 
bezpośrednia
I. Wpływy
      1. Sprzedaż
      2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
      1. Dostawy i usługi
      2. Wynagrodzenia netto
      3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
      4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
      5. Inne wydatki operacyjne

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem

      2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
      3. Amortyzacja, w tym:

      1. Zyski (straty) mniejszości

      4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

         - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy
jednostek podporządkowanych

      5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
      6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
      7. Zmiana stanu rezerw
      8. Zmiana stanu zapasów
      9. Zmiana stanu należności
     10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  
     11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
     12. Inne korekty

I. Wpływy 
      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

          a) w jednostkach powiązanych
              - nabycie aktywów finansowych
              -  udzielone pożyczki długoterminowe
          b) w pozostałych jednostkach 

      5. Inne wydatki inwestycyjne

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

      4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
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9 389 16 093

9 121 15 437

3 411 9 581

4 338 4 397
1 372 1 459

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 268 656
156 -15
156 -15

11 231 9 759
11 387 9 744
10 363 7 592

II. Wydatki 

      3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
      3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

      9. Inne wydatki finansowe

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

      4. Spłaty kredytów i pożyczek
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

      7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

    - o ograniczonej możliwości dysponowania

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu

      6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

      8. Odsetki

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 

      2. Kredyty i pożyczki

      4. Inne wpływy finansowe

      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
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I. Zasady polityki rachunkowości  

 
Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HOOP 
S.A. za I  kwartał 2007 roku oraz za okres porównywalny zostało sporządzone 
zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
(MSR/MSSF) za wyjątkiem poniższego punktu: 

- zgodnie z zasadami MSR/MSSF bezpośrednio po zakupie 100% akcji PAOLA S.A.  
zostały rozpoczęte prace nad określeniem godziwej wartości aktywów 
zakupionej spółki na dzień nabycia. Prace te, ze względu na ich 
pracochłonność nie zostały ukończone do dnia publikacji niniejszego 
sprawozdania  i w związku z tym nie zostały uwzględnione ewentualne  
związane z tym korekty. Całkowity zakres korekt zweryfikowanych przez 
audytorów,  wymaganych przez standardy MSR/MSSF zostanie uwzględniony w 
rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej HOOP S.A. za 2006 
rok.  

Skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej - HOOP S.A. za I 
kwartał 2007 roku oraz za okres porównywalny zostało sporządzone zgodnie  z 
zasadami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 
591 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 
roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia przez jednostki inne niż 
banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych 
(Dz. U. Nr. 152, poz. 1729) oraz §98 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 października  2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 
1744). 

Skonsolidowanym sprawozdaniem za I kwartał 2007 objęte zostały 
konsolidowane metodą pełną spółki zależne PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o., 
Pomorskie Centrum Dystrybucji HOOP Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa Megapack, 
Bobmark International Sp. z o.o., Maxpol Sp. z o.o., Paola S.A oraz 
konsolidowana metodą praw własności jednostka współzależna Transport – 
Spedycja – Handel - Sulich Sp. z o. o.  

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2007 roku jako dane 
porównywalne z 2006 roku zaprezentowano dane skonsolidowane przygotowane w 
oparciu o MSR/MSSF,  nie obejmujące spółek Bobmark International Sp. z 
o.o., Maxpol Sp. z o.o., które zostały zakupione  w II kwartale 2006 roku 
oraz spółki Paola S.A  zakupionej w IV kwartale 2006 roku. 

Wartość utworzonych w I kwartale 2007 roku  odpisów aktualizujących wartość 
aktywów niefinansowych wynosi 125 tys.zł 

W  okresie I-III  2007 r.  zmiany wartości   aktywa  i rezerwy z tytułu 
przejściowej różnicy w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowały 
obniżenie wyniku tego okresu o 1 237 tys. zł. 
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II. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
HOOP S.A.- podlegających konsolidacji.  

 

1. Jednostka dominująca - HOOP S.A.  z siedzibą w Warszawie,  01-102, ul. 
ana Olbrachta 94 J

 
2. Jednostka zależna – Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych Woda 
Grodziska Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065, ul. St. 
Mikołajczyka 8, w której HOOP S.A. posiada 99,88% udziałów dających 99,88% 
głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Działalność PPWM Woda Grodziska 
Sp. z o.o. polega głównie na dzierżawieniu majątku produkcyjnego 
stanowiącego jej własność. 
 
3. Jednostka zależna – Pomorskie Centrum Dystrybucji HOOP Sp. z o.o. z 
siedzibą w Koszalinie, 75-209,  ul. BoWiD 9e, w której HOOP S.A. posiada 
75% udziałów dających 75% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Podstawowym 
przedmiotem działalności PCD HOOP Sp. z o.o. jest hurtowa sprzedaż napojów. 
 
4. Jednostka zależna – Grupa Kapitałowa Megapack, z jednostką dominującą  
OOO Megapack z siedzibą w Promozno,  Widnoje, Dystrykt Leninskiy, Region 
Moskiewski, Federacja Rosyjska, w której HOOP S.A. posiada udział 
stanowiący 50% kapitału zakładowego. Podstawowym przedmiotem działalności 
Grupy Kapitałowej Megapack Sp. z o.o. jest usługowe rozlewanie napojów, 
produkcja napojów własnych na podstawie licencji, między innymi pod znakami 
towarowymi HOOP i Arctic, oraz ich dystrybucja na obszarze Federacji 
Rosyjskiej. 
 
5. Jednostka zależna – Bobmark International Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, w której HOOP S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. 
Podstawowym przedmiotem działalności Bobmark International Sp. z o.o. jest 
hurtowa sprzedaż napojów. 
 
6. Jednostka zależna – Maxpol Sp. z o.o. z siedzibą w Sufczynie, w której 
HOOP S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Podstawowym 
przedmiotem działalności Maxpol Sp. z o.o. jest hurtowa sprzedaż napojów. 
 
7. Jednostka zależna – Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich k. 
Wrocławia, w której HOOP S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. 
Podstawowym przedmiotem działalności PAOLA S.A.  jest  produkcja i sprzedaż 
soków owocowych wysokosłodzonych, syropów owocowych wysokosłodzonych.   
 
8. Jednostka współzależna – Transport – Spedycja – Handel - Sulich Sp. z o. 
o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Przedmiotem działalności spółki jest 
samochodowy transport drogowy.  
 
W I kwartale 2007 roku struktura Grupy Kapitałowej HOOP S.A. nie zmieniła 
się w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku. 
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III. Wyniki Finansowe 

1. Bilans – Sprawozdanie skonsolidowane. 
I kwartał 2007 I kwartał 2006 

tys PLN

Udział w 
sumie 

bilansowej
% 

tys PLN

Udział w 
sumie 

bilansowej 
% 

Różnica Dynamika
Bilans Grupy Kapitałowej 
Hoop S.A. 

/A/ /B/ /C/ /D/ /A/–/C/ /A/-/C/ 
/C/ 

Aktywa       
Aktywa trwałe 239 334 52,4% 212 772 55,8% 26 562 12,5%
Aktywa obrotowe 217 810 47,6% 168 256 44,2% 49 554 29,5%
Aktywa Razem 457 144 100,0% 381 028 100,0% 76 116 20,0%
Pasywa    
Kapitał własny 153 854 33,7% 121 339 31,8% 32 515 26,8%
Kapitał Własny udziałowców 
jednostki dominującej 129 071 83,9% 105 800 87,2% 23 271 22,0%
Kapitał Mniejszościowy 24 783 16,1% 15 539 12,8% 9 244 59,5%
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 303 290 66,3% 259 689 68,2% 43 601 16,8%
Rezerwy na zobowiązania 11 777 3,9% 3 139 1,2% 8 638 275,2%
Zobowiązania 
długoterminowe  58 045 19,1% 54 166 20,9% 3 879 7,2%
Zobowiązania 
krótkoterminowe 213 867 70,5% 186 146 71,7% 27 721 14,9%
Rozliczenia międzyokresowe 19 601 6,5% 16 241 6,3% 3 360 20,7%
Pasywa Razem 457 144 100,0% 381 028 100,0% 76 116 20,0%

 

Aktywa trwałe. 

Wzrost wartości aktywów trwałych o 12,5% wynika głównie z uwzględnienia w 
bilansie skonsolidowanym na dzień 31.03.2007 zakupionych w 2006 roku spółek 
dystrybucyjnych Bobmark Sp. z o.o. , Maxpol Sp. z o.o. oraz spółki PAOLA 
S.A. 

Aktywa obrotowe. 

Wzrost wartości aktywów obrotowych o 49,6 mln zł. (29,5%) spowodowany jest  
wzrostem o 35,3 mln zł. wartości aktywów obrotowych w HOOP S.A. wynikającym 
ze znacznego wzrostu sprzedaży w I kwartale 2007 w stosunku do I kwartału 
2006, oraz uwzględnieniem w bilansie na dzień 31.03.2007 spółek: Bobmark , 
Maxpol i PAOLA , nie objętych konsolidacją w I kwartale 2006 roku. 

Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania 

Wzrost wartości rezerw o 8,6 mln. zł. oraz zobowiązań długoterminowych o 
3,9 mln zł. jest przede wszystkim wynikiem objęcie konsolidacją w I 
kwartale 2007 3 nowych spółek nie ujętych w bilansie z I kwartału 2006 
roku. 
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Zobowiązania krótkoterminowe. 

Główne zmiany w pozycji zobowiązania krótkoterminowe w I kwartale 2007 w 
stosunku do I kwartału 2006 to:  

a) wzrost o 29,6 mln. zł. zobowiązań krótkoterminowych HOOP S.A. 
wynikający z wzrostu przychodów ze sprzedaży,  

b) spadek o 22,5 mln zł. zobowiązań krótkoterminowych Grupy Megapack, 
oraz 

c) wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych wynikający z objęcia 
konsolidacją nowych spółek – w szczególności PAOLA S.A., która 
przyczyniła się do zwiększenia wartości zobowiązań krótkoterminowych 
o 18,7 mln zł. 

 

2. Rachunek zysków i strat –sprawozdanie skonsolidowane. 

 

I kwartał 
2007 

I kwartał 
2006 

tys PLN tys PLN 

Różnica 
tys PLN 

Dynamika 
% 

Pozycje rachunku wyników 

/A/ /B/ /A/–/B/ /A/-/B/ 
B 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

164 584 101 104 63 480 63% 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 

137 592 93 042 44 550 48% 

Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów, w tym: 113 484 74 459 39 025 52% 

Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 

91 696 68 485 23 211 34% 

Zysk (strata) brutto ze 
sprzedaży 51 100 26 645 24 445 92% 

Koszty sprzedaży  32 220 19 449 12 771 66% 
Koszty ogólnego zarządu 10 822 8 593 2 229 26% 
Zysk (strata) ze sprzedaży 8 058 -1 397 9 455  
Wynik na pozostałej 
działalności operacyjnej 

-11 2 555 -2 566  

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 8 047 1 158 6 889 595% 

Wynik na działalności 
finansowej 

-2 179 -2 400 221  

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych     
Zysk (strata) brutto 5 868 -1 242 7 110  
Podatek dochodowy 1 402 133 1 269  
Zyski (straty) mniejszości -852 827 -1 679  
Zysk (strata) netto 3 614 -548 4 162  
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Wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat spółek Grupy Kapitałowej HOOP S.A. (w tys. PLN) 
(dane jednostkowe nie uwzględniające korekt konsolidacyjnych) 
(w przypadku spółek nie obejmowanych konsolidacją w Q1-2006, podajemy dane tylko za Q1-2007) 

 HOOP S.A. 
Grupa 

Kapitałowa 
Megapack 

Paola S.A. 
PPWM Woda 
Grodziska 
Sp. z o.o. 

PCD HOOP 
 Sp. z o.o. 

Bobmark 
International  

Sp. z o.o. 

Maxpol 
 Sp. z o.o. 

 1Q2007 1Q2006 1Q2007 1Q2006 1Q2007 1Q2006 1Q2007 1Q2006 1Q2007 1Q2006 1Q2007 1Q2006 1Q2007 1Q2006 

Przychody netto 
ze sprzedaży 
produktów, 
towarów i 
materiałów 

94 210 65 136 43 100 31 993 19 044  768 694 8 350 6 081 7 474  11 000  

Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej 

(EBIT) 

6 353 3 157 2 147 -963 2 501  -72 89 -221 -396 -83  -687  

Zysk brutto 4 626 1 405 1 843 -1 630 2 380  -68 99 -210 -387 -85  -721  

Zysk netto 3 557 1 013 1 704 -1 459 2 164  -68 99 -210 -387 
 -85  -721  

 

 

15 maj 2007 rok 24



Raport za I kwartał 2007 roku    

 

Przychody netto ze sprzedaży 

W I kwartale 2007 roku  Grupa Kapitałowa HOOP S.A. osiągnęła przychody 
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 164.584 tys. PLN w 
porównaniu do 101.104 tys. PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego co 
oznacza wzrost o 63% . 

Sprzedaż produktów w tym okresie wynosiła 137.592 tys. PLN w porównaniu do 
93.042 tys. PLN w roku ubiegłym co daje wzrost o 48%. 

Na zwiększenie przychodów Grupy Kapitałowej w I kwartale 2007 roku w 
porównaniu z I kwartałem 2006 roku złożyły się przede wszystkim: 

a) wzrost przychodów jednostki dominującej – HOOP S.A., której przychody ze 
sprzedaży produktów towarów i materiałów wyniosły w I kwartale 2007 roku 
94.210 tys.  złotych i były wyższe o 45% od przychodów w IV kwartale 2005 
roku (65.136 tys. zł.), przy czym przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 
w I kwartale 2007 roku 86.519 tys. zł. i były wyższe o 37% niż w I kwartale 
2006 roku (63.403 tys. zł.). 

b) wzrost przychodów Grupy Megapack w I kwartale 2007 o 11.107 tys. zł. 
(35%) w stosunku do I kwartału 2006 roku, w tym zwiększenie przychodów ze 
sprzedaży produktów o 23%. 

c) Objęcie konsolidacją w I kwartale 2007, zakupionej dnia 31.05.2006 roku 
spółki BOBMARK International Sp. z o.o. , co zwiększyło przychody Grupy o 
1.621 tys. zł. (po wyłączeniu transakcji wewnątrz Grupy Kapitałowej). 

d) Objęcie konsolidacją w I kwartale 2007, zakupionej dnia 31.05.2006 roku 
spółki MAXPOL Sp. z o.o. , co zwiększyło przychody Grupy o 9.507 tys. zł. 

e) Objęcie konsolidacją w I kwartale 2007, zakupionej dnia 31.10.2006 roku 
spółki PAOLA S.A., co zwiększyło przychody Grupy o 12.624 tys. zł. 

  

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej HOOP S.A. 

W I kwartale 2007 roku  Grupa Kapitałowa HOOP S.A. osiągnęła zysk netto w 
wysokości 3.614 tys. zł., co jest wynikiem o 4.162 tys. zł. wyższym od 
zanotowanej w I kwartale 2006 straty netto w wysokości -548 tys. zł.. 

Istotne czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej HOOP S.A. w I kwartale 2007 w stosunku do I kwartału 2006 roku: 

a) zysk netto w wysokości 3.557 tys. zł. wypracowany przez jednostkę 
dominującą w I  kwartale 2007, co stanowi wynik o 2.544 tys. zł. 
lepszy niż zysk netto w wysokości 1.013 tys. zł. uzyskany w I 
kwartale 2006 roku,  

b) zysk netto w wysokości 1.704 tys. zł Grupy Megapack w I kwartale 2007 
r., wyższy o 3.163 tys. zł. od zanotowanej w I kwartale 2006 straty 
netto w wysokości -1.459 tys. zł.  Uwzględniając posiadane przez HOOP 
S.A.  50% udziałów Megapack oznacza to zwiększenie zysku netto Grupy 
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Kapitałowej za I kwartał 2007 w stosunku do I kwartału 2006 o 1.581 
tys. zł., 

c) objęcie po raz pierwszy konsolidacją zakupionych dnia 31.05.2006 roku 
spółek dystrybucyjnych BOBMARK International Sp. z o.o. i Maxpol Sp. 
z o.o. Ich łączny wpływ na wynik finansowy netto Grupy jest równy    
–1.364 tys. zł., na co składa się zanotowana przez nie w I kwartale 
2007 łączna strata netto w wysokości -806 tys. zł. oraz korekty 
konsolidacyjne w wysokości -558 tys. zł.  W przypadku spółek  
zajmujących się głównie dystrybucją napojów bezalkoholowych i 
niskoalkoholowych , ujemny wynik I kwartału jest czymś naturalnym. 
Podobnie ujemne korekty konsolidacyjne , związane z obniżaniem wyniku 
o niezrealizowaną marżę, wynikające z powiększania stanów 
magazynowych przed zbliżającym się sezonem. W następnych kwartałach 
oczekiwany jest dodatni wpływ spółek dystrybucyjnych na wyniki Grupy 
Kapitałowej. 

d) objęcie po raz pierwszy konsolidacją zakupionej dnia 31.10.2006 roku 
spółki PAOLA S.A.. Jej wpływ na wynik finansowy netto Grupy jest 
równy 1.599 tys. zł., na co składa się uzyskany przez PAOLA S.A. w I 
kwartale 2007 zysk netto w wysokości 2.164 tys. zł. oraz korekty 
konsolidacyjne w wysokości    -565 tys. zł.    

Pozostałe różnice między wynikiem netto I kwartału 2007 roku i I kwartału 
2006 roku wynikają z różnic w wynikach netto oraz w korektach 
konsolidacyjnych spółek PCD Sp. z o.o. i PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. 
oraz z różnic w wartościach korekt mających na celu dostosowanie 
prezentowanych w sprawozdaniu danych do standardów MSR/MSSF. 

3. Wybrane wskaźniki finansowe GK HOOP S.A. 

 I kwartał 
2007 

I kwartał 
2006 

ostatnie 4 
kwartały 

Rok 
2006 

 tys PLN tys PLN   
EBIT* 8 047 1 158 43 797 36 908 
EBITDA* 15 426 8 105 75 528 68 207 
Wskaźniki Rentowności     
Rentowność ze sprzedaży 
brutto* 31,0% 26,4% 19,4% 13,6% 

Rentowność netto 2,2% -,05% 3,1% 2,8% 
* wskaźnik uwzględnia 100% wyników Grupy Megapack 
 
Zysk EBIT w I kwartale 2007 roku odnotował blisko 7-krotny wzrost w 
stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zdecydowaną poprawę w 
stosunku do I kwartału ubiegłego roku odnotowały również wszystkie 
wskaźniki rentowności. Mimo iż ze względu na panującą w branży napojów 
sezonowość sprzedaży, I kwartał należy tradycyjnie to najsłabszych okresów, 
rentowność netto osiągnięta przez Grupę Kapitałową Hoop S.A. w I kwartale 
bieżącego roku wynosi 2,2% i jest niewiele niższa od rentowności netto 
odnotowanej za cały ubiegły rok. 
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IV. Informacje dotyczące działalności operacyjnej spółki 
HOOP S.A.. 

Przychody spółki. 

Sprzedaż poszczególnych produktów, wraz z porównaniem do analogicznego 
okresu roku poprzedniego.  

I kwartał 2007  I kwartał 2006 

Rodzaj produktu Sprzedaż w 
tys. zł 

Udział w 
sprzedaży

zmiana 
07/06 

Sprzedaż w 
tys. zł 

Udział w 
sprzedaży

Napoje gazowane 53 743 62,1% 36,8% 39 295 62,0%
Napoje niegazowane 18 232 21,1% 13,9% 16 004 25,2%

Woda 14 075 16,3% 85,0% 7 608 12,0%
Syropy 124 0,1% - - -

Usługi 345 0,4% -30,9% 499 0,8%
Produkty razem 86 519 91,8% 36,5% 63 406 97,3%

w tym: prywatne marki 27 925 32,3% 50,6% 18 546 29,2%

Sprzedaż towarów i 
materiałów 7 691 8,2% 343,8% 1 733 2,7%

w tym: syropy i inne 
produkty PAOLA 6 814 88,6% - - -

Sprzedaż razem 94 210 100,0% 44,6% 65 139 100,0%
 

W I kwartale 2007 HOOP S.A. uzyskała wyższe o 44,6% w stosunku do I 
kwartału 2006 przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przy 
czym wzrost ze sprzedaży produktów wniósł 36,5%. Tak znaczny wzrost 
sprzedaży produktów został osiągnięty dzięki wysokiej dynamice sprzedaży 
wszystkich głównych grup wyrobów Spółki – napojów gazowanych, napojów 
niegazowanych oraz wody, będącej rezultatem wzmożonych działań promocyjnych 
oraz ciągłego inwestowania w rozwój głównych kanałów sprzedaży. 

Istotną pozycją w całkowitych przychodach ze sprzedaży Spółki, są syropy i 
inne produkty wprowadzone do oferty w związku z przejęciem PAOLA S.A.  W I 
kwartale 2007 znacząca część produkcji PAOLA S.A. była dystrybuowana za 
pośrednictwem HOOP S.A. co spowodowało pojawienie się w pozycji „przychody 
ze sprzedaży towarów i materiałów” przychodów w wysokości 6,8 mln zł 
uzyskanych ze sprzedaży wyrobów PAOLA S.A. 

W marcu br. , zgodnie z umowę licencyjną zawartą pomiędzy PAOLA S.A. i HOOP 
S.A., w jednym z zakładów produkcyjnych HOOP S.A. została rozpoczęta 
produkcja syropów , których sprzedaż jest wykazywana w pozycji „przychody 
ze sprzedaży produktów” . W I kwartale 2007 wartość tej sprzedaży była 
niewielka i wynosiła zaledwie 124 tys. zł. , ale wraz z postępem procesu 
konsolidacji    w ramach Grupy Kapitałowej procesów produkcyjnych, 
logistycznych    i dystrybucyjnych, będzie następował systematyczny wzrost  
udziału dystrybuowanych i produkowanych przez HOOP S.A. syropów i innych 
produktów z oferty PAOLA S.A. w ich całkowitej sprzedaży. 
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HOOP S.A. na tle rynku. 

Udział Produktów HOOP S.A. w krajowym rynku w poszczególnych segmentach 
(średnia z kwartału) 

I kwartał 2007 I kwartał 2006 Q1.07 do 
Q1.05 

Rodzaj produktu Udział 
ilościow

o 
% 

Udział 
wartośc
iowo 
% 

Udział 
ilościow

o 
% 

Udział 
wartościo

wo 
% 

Zmiana 
wartości 
rynku     
% 

Napoje gazowane 11,72 8,39 11,91 8,69 +20,9% 
Napoje niegazowane 9,06 7,03 11,70 9,94 +31,7% 

Woda 2,99 3,86 1,69 2,39 +32,4% 

Dane: HOOP S.A.  za AC Nielsen Polska 

 

Analizując udziały rynkowe w poszczególnych segmentach rynku należy także 
pamiętać, że raportowane udziały rynkowe obejmują tylko napoje i wodę 
sprzedawane pod znakami towarowymi Spółki, nie obejmują natomiast 
sprzedawanych przez HOOP S.A. „marek prywatnych” – produkowanych na 
zlecenie sieci handlowych. Szybko rosnący udział „marek prywatnych” w całym 
krajowym rynku napojów i wody powoduje, że zdecydowana większość produktów 
sprzedawanych pod własnymi znakami towarowymi wykazuje systematyczny spadek 
udziałów rynkowych. Ze względu na dużą elastyczność po stronie produkcji i 
sprzedaży oraz posiadane moce produkcyjne, Spółka jest w stanie nadążać za 
trendami rynkowymi i dynamicznie zwiększać sprzedaż „marek prywatnych” 
(wzrost o 50,6% porównując I kwartał 2007 z I kwartałem 2006). 

Z zaprezentowanych danych wynika, że w zakresie produktów sprzedawanych pod 
własnym znakiem towarowym, Spółka przez ostatnie 12 miesięcy utrzymała na 
podobnym poziomie udział w rynku napojów gazowanych, zanotowała spadek 
udziałów w segmencie napojów niegazowanych i zdecydowany wzrost udziałów w 
segmencie wód.  

Spadek wartości udziałów rynkowych w segmencie napojów niegazowanych jest 
zrozumiały, jeżeli uwzględnimy fakt, że segment ten obejmuje także 
wszystkie napoje w kartonach, które nie są w 100% sokami. Szybki rozwój tej 
części rynku napojów niegazowanych, w którym HOOP S.A. nie jest obecny, 
powoduje, że zmniejsza się udział napojów w opakowaniach PET w całym 
segmencie napojów niegazowanych. W kategorii napojów w opakowaniach PET 
spółka utrzymuje pozycję niekwestionowanego lidera.  

W segmencie napojów gazowanych spółka kontynuowała zyskiwanie wzrost 
udziałów rynkowych w smakach owocowych (stały wzrost powyżej średniej 
rynkowej) oraz w smaku Cola (stabilny wzrost). W efekcie w ujęciu 
ilościowym spółka zajęła pozycję vice-lidera na rynku wyprzedzając Pepsi 
Colę. 

Znacząca poprawa udziałów rynkowych w segmencie wody z 1,69% do 2,99% to 
efekt konsekwentnie prowadzonej polityki marketingowej i dystrybucyjnej 
odbudowywania marki Arctic. 
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Wyniki finansowe HOOP S.A. 

 
I kwartał 

2007 
I kwartał 

2006 
tys PLN tys PLN 

Różnica 
tys PLN 

Dynamika 
% 

Pozycje rachunku wyników 

/A/ /B/ /A/–/B/ /A/-/B/ 
B 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

94 210 65 136 29 074 44,6% 

Przychody netto ze 
sprzedaży produktów 

86 519 63 403 23 116 36,5% 

Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

60 914 44 321 16 593 37,4% 

Koszt wytworzenia 
sprzedanych produktów 

55 014 42 683 12 331 28,9% 

Zysk (strata) brutto ze 
sprzedaży 33 296 20 815 12 481 60,0% 

Koszty sprzedaży  23 308 14 854 8 454 56,9% 
Koszty ogólnego zarządu 5 055 4 878 177 3,6% 
Zysk (strata) ze sprzedaży 4 933 1 083 3 850 355,5% 
Wynik na pozostałej 
działalności operacyjnej 

1 420 2 074 -654 -31,5% 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 6 353 3 157 3 196 101,2% 

Wynik na działalności 
finansowej 

-1 757 -1 752 25  

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych     
Zysk (strata) brutto 4 626 1 405 3 221 229,3% 
Podatek dochodowy 1 069 392 677 172,7% 
Zysk (strata) netto 3 557 1 013 2 544 251,1 

 

Na wyniki finansowe I kwartału 2007 , znacznie korzystniejsze niż wyniki I 
kwartału 2006, wpłynęły przede wszystkim : dynamiczny wzrost przychodów ze 
sprzedaży oraz ścisła kontrola kosztów działania Spółki.  Przy porównywaniu 
I kwartału 2007 do I kwartału 2006, widzimy, że wzrost kosztów wytworzenia 
sprzedanych produktów (+28,9%) jest niższy niż wzrost przychodów z ich 
sprzedaży (+36,5%), a koszty ogólnego zarządu wzrosły zaledwie o 3,6%. 
Jedynie wzrost kosztów sprzedaży (+56,9%) jest wyższy niż wzrost przychodów 
ze sprzedaży, ale wynika to z realizacji zaplanowanych działań 
marketingowych i promocyjnych oraz ze wzmożonych inwestycji w rozwój 
kanałów dystrybucji.  

Dzięki powyższym czynnikom osiągnięto w I kwartale 2007 zysk ze sprzedaży w 
wysokości 4.933 tys. zł. wyższy o 3.850 tys. zł. (355%) od zysku ze 
sprzedaży uzyskanego w I kwartale 2006. 

Wynik uzyskany na pozostałej działalności operacyjnej za I kwartał 2007 
(+1.420 tys. zł.) jest niższy o 654 tys. zł. od wyniku za I kwartał 2006. 
Na różnicę tę złożyły się głównie: uzyskanie w I kwartale 2006 roku 
odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za skradziony samochód  oraz wyższe 
w I kwartale 2007 w stosunku do I kwartału 2006 koszty likwidacji 
wybrakowanych bądź bezużytecznych materiałów i wyrobów. 
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Osiągnięty w I kwartale 2007 zysk brutto w wysokości 4.626 tys. zł. jest 
wyższy o 3.221 tys. zł. i 229,3% od uzyskanego w I kwartale 2006. Zysk 
netto (3.557 tys. zł.) jest wyższy o 2.544 tys. zł (251,1%) od zysku netto 
za I kwartał 2006 (1.013 tys. zł.). 

Podsumowując wyniki osiągnięte przez HOOP S.A. w I kwartale 2007 roku 
musimy stwierdzić, ze był to bardzo udany kwartał.  Wysokie przyrosty 
przychodów ze sprzedaży oraz zdecydowana poprawa wyników na każdym poziomie 
rachunku zysków i strat, w stosunku do I kwartału 2006 roku, wskazują na 
wyraźny postęp osiągnięty w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz pozwalają 
oczekiwać równie doskonałych wyników w następnych kwartałach 2007 roku 

 

Wybrane wskaźniki finansowe HOOP S.A. 

 I kwartał 
2007 

I kwartał 
2006 

ostatnie 4 
kwartały Rok 2006

 tys PLN tys PLN tys PLN tys PLN 

EBIT 6 353 3 157 24 874 21 678 
EBITDA 11 457 8 109 45 169 41 821 
Wskaźniki Rentowności     
Rentowność ze sprzedaży 
brutto 

35,3% 32,0% 35,5% 34,9% 

Rentowność netto 3,8% 1,6% 4,2% 3,8% 
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V. Informacje dotyczące działalności operacyjnej 
Grupy Kapitałowej MEGAPACK. 

I kwartał 
2007 

I kwartał 
2006 

tys PLN tys PLN 

Różnica 
tys PLN 

Dynamika 
% 

Pozycje rachunku wyników 

/A/ /B/ /A/–/B/ /A/-/B/ 
B 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

43 100 31 993 11 107 35% 

Przychody netto ze 
sprzedaży produktów 

38 712 31 542 7 170 23% 

Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

32 548 27 002 5 546 21% 

Koszt wytworzenia 
sprzedanych produktów 

28 221 26 667 1 554 6% 

Zysk (strata) brutto ze 
sprzedaży 10 552 4 991 5 561 111% 

Koszty sprzedaży  2 977 3 070 -93 -3% 
Koszty ogólnego zarządu 3 965 3 224 741 23% 
Zysk (strata) ze sprzedaży 3 610 -1 304 4 913  
Wynik na pozostałej 
działalności operacyjnej 

-1 463 340 -1 803  

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 2 147 -963 3 110  

Wynik na działalności 
finansowej 

-304 -667 363  

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych     
Zysk (strata) brutto 1 843 -1 630 3 473  
Podatek dochodowy 139 -171 310  
Zysk (strata) netto 1 704 1 459 3 163  
Zysk (strata) netto 1 704 1 459 3 163  

 

W I kwartale 2007 Grupa Megapack uzyskała znaczny wzrost przychodów ze 
sprzedaży oraz zdecydowaną poprawę wyników brutto i netto. Wzrost 
przychodów dało się uzyskać, między innymi, dzięki sprzyjającym warunkom 
pogodowym panującym w Rosji na początku 2007 roku; dla porównania w 
styczniu i w lutym 2006 roku przez Rosję przechodziły fale ostrych mrozów. 

W związku z podniesieniem od 1 stycznia 2007 wysokości akcyzy na napoje 
niskoalkoholowe, dodatni wpływ na wysokość sprzedaży oraz wyniki finansowe 
Grupy Megapack miała sprzedaż wyrobów wyprodukowanych pod koniec 2006 roku 
przy obowiązywaniu starej, niższej stawki akcyzy.  
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Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Megapack 

 I kwartał 
2007 

I kwartał 
2006 

ostatnie 4 
kwartały Rok 2006

 tys PLN tys PLN tys PLN tys PLN 
EBIT 2 147 -963 22 818 19 708 
EBITDA 3 490 310 28 469 25 289 
Wskaźniki Rentowności     
Rentowność ze sprzedaży 
brutto 

24,5% 15,6% 27,9% 26,7% 

Rentowność netto 4,0% -4,6% 7,5% 6,4% 

 

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 HOOP S.A. 

 

Dnia 12 kwietnia 2007 roku Spółka Hoop S.A. zawarła ze spółką zależną OOO 
Megapack z siedzibą w Rosji poniższe umowy zbycia przez Hoop S.A. na rzecz 
OOO Megapack znaków towarowych: 

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na znak towarowy Hoop zarejestrowanego 
przez Międzynarodowe Biuro do Spraw Własności Intelektualnej dnia            
8 października 2002 roku zgodnie ze świadectwem rejestracji nr 789050 z 
prawem używania przez OOO Megapack na terytorium Armenii, Azerbejdżanu, 
Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Uzbekistanu, Ukrainy za cenę 1.652.000,00 
USD brutto płatną do dnia 30 kwietnia 2007 roku;  

Umowa zastrzega na rzecz Hoop S.A. prawo pierwokupu znaku towarowego w 
przypadku podjęcia przez OOO Megapack zamiaru zbycia znaku towarowego 
podmiotowi nie powiązanemu z OOO Megapack lub wszystkimi udziałowcami OOO 
Megapack.  

Umowa sprzedaży prawa ochronnego na znak towarowy Arctic dla terytorium 
Rosji zarejestrowanego przez Federalne biuro do spraw własności 
intelektualnej, patentów i znaków towarowych (Rospatent) w dniu 16 sierpnia 
2004 roku zgodnie ze świadectwem rejestracji nr 273545 oraz prawa 
ochronnego na znak towarowy Arctic zarejestrowanego przez Międzynarodowe 
Biuro do Spraw Własności Intelektualnej w dniu 6 grudnia 2002 roku zgodnie 
ze świadectwem rejestracji nr 796899 z prawem używania przez OOO Megapack 
na terytorium Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy, za 
łączną cenę 1.109.200,00 USD brutto płatną do dnia 30 kwietnia 2007 roku;  

Umowa zastrzega na rzecz Hoop S.A. prawo pierwokupu każdego z powyższych 
znaków towarowych w przypadku podjęcia przez OOO Megapack zamiaru ich 
podmiotowi nie powiązanemu z OOO Megapack lub wszystkimi udziałowcami OOO 
Megapack.  
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Umowa sprzedaży praw ochronnych na: 

znak towarowy Arctic Polar dla terytorium Rosji zarejestrowany przez 
Federalne biuro do spraw własności intelektualnej, patentów i znaków 
towarowych (Rospatent) w dniu 25 sierpnia 1994 roku zgodnie ze świadectwem 
rejestracji nr 119371,   

znak towarowy Arctic Polar Beverages dla terytorium Rosji zarejestrowany 
przez Federalne biuro do spraw własności intelektualnej, patentów i znaków 
towarowych (Rospatent) w dniu 25 sierpnia 1994 roku zgodnie ze świadectwem 
rejestracji nr 119372,   

znak towarowy Arctica (pisane cyrlicą) dla terytorium Rosji zarejestrowany 
przez Federalne biuro do spraw własności intelektualnej, patentów i znaków 
towarowych (Rospatent) w dniu 11 kwietnia 2006 roku zgodnie ze świadectwem 
rejestracji nr 304642 

za łączną cenę 999,00 USD brutto płatną w ciągu 30 dni od dnia rejestracji 
praw ochronnych na znaki towarowe na rzecz OOO Megapack przez Rospatent.  

Umowa zastrzega na rzecz Hoop S.A. prawo pierwokupu każdego z powyższych 
znaków towarowych w przypadku podjęcia przez OOO Megapack zamiaru ich 
podmiotowi nie powiązanemu z OOO Megapack lub wszystkimi udziałowcami OOO 
Megapack.  

OOO Megapack poinformowała Hoop S.A., że nabycie powyższych praw ochronnych 
do znaków towarowych OOO Megapack sfinansował kredytem udzielonym przez ZAO 
RAIFFEISENBANK AUSTRIA z siedzibą w Moskwie, Rosja na mocy umowy kredytowej 
zawartej dnia 25 kwietnia 2007 roku na łączną kwotę kredytu 8.000.000,00 
USD.  

Ponadto OOO Megapack poinformowała Hoop S.A. o nabyciu za kwotę 5,7 mln USD 
prawa ochronnego na znak towarowy Hooch, na którego sfinansowane 
przeznaczona jest pozostała część zaciągniętego kredytu. 

 Zakup prawa do znaku towarowego Hooch  wpłynie pozytywnie na wyniki 
finansowe Grupy Megapack, gdyż nie będzie konieczności ponoszenia kosztów 
opłat licencyjnych za używanie znaku Hooch. Wysokość rocznych opłat z tego 
tytułu wynosiła około 1,5 mln USD. Roczne koszty związane z nabyciem znaku 
(koszt finansowania + amortyzacja) będą znacznie niższe niż ponoszone 
opłaty licencyjne.  

 
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 2006. 
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3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A.,  na 
dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych 
przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, 
liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej 
liczbie głosów na WZA oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych 
pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego. 
 
Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień przekazania raportu za 
IV kwartał 2006 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A., 
posiadają:  
 
1. Dariusz Wojdyga 
 
4 421 801 akcji, co stanowi 33,78% udziału w kapitale zakładowym HOOP S.A. 
4 421 801 głosów, co stanowi 33,78% ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A.  
 
 
2. Marek Jutkiewicz 
 
3 825 756 akcji, co stanowi 29,23% udziału w kapitale zakładowym HOOP S.A. 
3 825 756 głosów, co stanowi 29,23% ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A.  
 
3. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
 
Na podstawie zawiadomienia z dnia 10 sierpnia  2006r. otrzymanego od ING 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na skutek nabycia w dniu 8 
sierpnia 2006r. kolejnych akcji HOOP S.A. przez fundusze inwestycyjne 
zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., łącznie 
fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. posiadają: 
1 412 669 akcji, co stanowi 10,79% udziału w kapitale zakładowym HOOP S.A. 
1 412 669 głosów, co stanowi 10,79 % ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A. 
 
4. KSM Investment S.A. 
 
Na podstawie zawiadomienia z dnia 30 kwietnia 2007 r. otrzymanego od KSM 
Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu, spółka ta na skutek nabycia 
posiada 1.307.548 akcji HOOP S.A. reprezentujących 9,99% kapitału 
zakładowego, uprawniających do 1.307.548 głosów na walnym zgromadzeniu, co 
stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji HOOP S.A. lub uprawnień do 
nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące  

 
Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień przekazania raportu za 
I kwartał 2007 roku następujące osoby nadzorujące i zarządzające posiadały 
akcje spółki: 
 

Liczba Akcji Udział w kapitale 
zakładowym Głosów na WZA Akcjonariusz 

 
15.05.2007 01.03.2007 15.05.2007 01.03.2007 15.05.2007 01.03.2007 

Dariusz 
Wojdyga 4 421 801 5 729 349 33,78% 43,77% 33,78% 44,39% 
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Marek 3 825 756 3 825 756 29,23% 29,23% 29,23% 29,64% Jutkiewicz 

5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym 
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.  
 
W I kwartale 2007 r. nie toczyły się przed sądem, organem właściwym 
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 
postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności HOOP 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 I kwartale 2007 r. HOOP S.A. jak i jednostki od niej zależne nie 
zawierały żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi, które nie byłyby 
transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w 
ramach Grupy Kapitałowej, a ich charakter i warunki nie wynikałyby z 
bieżącej działalności operacyjnej,  prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę 
od niej zależną. 

 
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. 

 
W I kwartale 2007 r. HOOP S.A. jak i jednostki od niej zależne nie 
udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki oraz nie udzieliły gwarancji – 
łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej tak, aby łączna 
wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiła równowartość co 
najmniej 10% kapitałów własnych HOOP S.A. 

 
9. Wskazanie czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte przez grupę 
kapitałową HOOP S.A. wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 
Oprócz typowych czynników takich jak: warunki pogodowe, kształtowanie się 
kursów walut (głównie EURO względem PLN) oraz kształtowanie się cen 
surowców (głównie cukru i ropy naftowej), największy wpływ na osiągane w 
przyszłości wyniki będą miały także następujące czynniki: 
 

a) postępujący proces asymilacji zakupionej 31 października 2006 Spółki 
Akcyjnej PAOLA, produkującą głównie wysokosłodzone soki i syropy 
owocowe co, w wyniku  wykorzystania efektu synergii, pozwoli na 
dalszą poprawę wyników zarówno na poziomie HOOP S.A. jak i Grupy 
Kapitałowej. 
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b) ewentualne przejęcia innych polskich podmiotów działających w branży 
napojowej 

c) rozwój działalności Grupy Megapack na rynku rosyjskim, 
d) przyszły wzrost przychodów i ze sprzedaży na rynku krajowym, bazujący 

na zrealizowanych i planowanych inwestycjach zwiększających potencjał 
produkcyjny HOOP S.A. oraz oparty na zwiększonych nakładach na rozwój 
rynku,  w formie akcji promocyjno – marketingowych oraz rozbudowy i 
wzmocnienia sieci przedstawicieli handlowych.  

e) rozwój eksportu, zwłaszcza do strefy EURO, co pozwoli na zwiększenie 
przychodów i generowanych marż, poprawę wykorzystania majątku 
produkcyjnego, a także ograniczy wpływ zmian kursu EURO względem PLN 
na wyniki finansowe HOOP S.A. 

 
Wzrost przychodów ze sprzedaży  krajowej i eksportowej powinien przyczynić 
się do dalszego wzrostu rentowności realizowanej sprzedaży. 
 
Na wyniki HOOP S.A. w II kwartale 2007 wpływ będą miały opisane w punkcie 
VI.1 transakcje sprzedaży  przez HOOP S.A. do OOO Megapack znaków 
towarowych. 
Bardzo istotny wpływ na przyszłe wyniki HOOP S.A. oraz Grupy Kapitałowej 
HOOP S.A. będzie miała realizacja planowanego połączenia HOOP S.A. z KOFOLA 
Holding A.S. , o którym Spółka informowała komunikatem bieżącym nr 11/2007 
z dnia 13 marca 2007. 
 
W przypadku całej Grupy Kapitałowej HOOP S.A., oprócz efektów związanych z 
przejęciem spółki Paola S.A., istotny będzie rozwój Grupy Megapack, a 
zwłaszcza dynamika przychodów ze sprzedaży marek własnych oferowanych przez 
rosyjską spółkę. Wzrost sprzedaży marek własnych pozwoli poprawić stopień 
wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych, ponadto przyczyni się do są 
działania mające na celu zwiększanie przychodów z usługowego rozlewania 
napojów. W ich wyniku zostały podpisane kontrakty, które  umożliwiły 
uzyskanie w 2005 i w 2006 roku znacznych wzrostów przychodów z usług 
rozlewu i dają szansę na dalsze poprawy rentowności przedsiębiorstwa 
poprzez wyższe realizowane marże na sprzedaży, przy czym w wypadku napojów 
niskoalkoholowych, wpływ na wysokość ich sprzedaży i uzyskiwane wyniki, 
mogą mieć  skutki obowiązujących od 1 stycznia 2007 roku wyższych stawek 
akcyzy na napoje niskoalkoholowe. 
Niezależnie od szybkiego rozwoju produkcji i sprzedaży marek własnych, 
prowadzone zwiększenie przychodów z tego tytułu w latach następnych. 
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę 
 
 
15.05.2007 r. Dariusz Wojdyga Prezes Zarządu  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja  
   podpis 
    

15.05.2007 r. Marek Jutkiewicz Wiceprezes Zarządu  
data imię i nazwisko stanowisko/funkcja  

   podpis 
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15.05.2007 r. Tomasz Jankowski Dyrektor Finansowy  

data imię i nazwisko stanowisko/funkcja  
   podpis 
    

15.05.2007 r. Katarzyna Balcerowicz Główny Księgowy  
data imię i nazwisko stanowisko/funkcja  

   podpis 
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	Rezerwy na zobowiązania


	Wzrost wartości aktywów obrotowych o 49,6 mln zł. (29,5%) spowodowany jest  wzrostem o 35,3 mln zł. wartości aktywów obrotowych w HOOP S.A. wynikającym ze znacznego wzrostu sprzedaży w I kwartale 2007 w stosunku do I kwartału 2006, oraz uwzględnieniem w bilansie na dzień 31.03.2007 spółek: Bobmark , Maxpol i PAOLA , nie objętych konsolidacją w I kwartale 2006 roku. 
	Wzrost wartości rezerw o 8,6 mln. zł. oraz zobowiązań długoterminowych o 3,9 mln zł. jest przede wszystkim wynikiem objęcie konsolidacją w I kwartale 2007 3 nowych spółek nie ujętych w bilansie z I kwartału 2006 roku. 
	 
	 
	Główne zmiany w pozycji zobowiązania krótkoterminowe w I kwartale 2007 w stosunku do I kwartału 2006 to:  
	 
	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
	(EBIT)
	Zysk brutto
	Zysk netto
	  
	Sprzedaż razem

	 
	W I kwartale 2007 HOOP S.A. uzyskała wyższe o 44,6% w stosunku do I kwartału 2006 przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przy czym wzrost ze sprzedaży produktów wniósł 36,5%. Tak znaczny wzrost sprzedaży produktów został osiągnięty dzięki wysokiej dynamice sprzedaży wszystkich głównych grup wyrobów Spółki – napojów gazowanych, napojów niegazowanych oraz wody, będącej rezultatem wzmożonych działań promocyjnych oraz ciągłego inwestowania w rozwój głównych kanałów sprzedaży. 
	Istotną pozycją w całkowitych przychodach ze sprzedaży Spółki, są syropy i inne produkty wprowadzone do oferty w związku z przejęciem PAOLA S.A.  W I kwartale 2007 znacząca część produkcji PAOLA S.A. była dystrybuowana za pośrednictwem HOOP S.A. co spowodowało pojawienie się w pozycji „przychody ze sprzedaży towarów i materiałów” przychodów w wysokości 6,8 mln zł uzyskanych ze sprzedaży wyrobów PAOLA S.A. 
	W marcu br. , zgodnie z umowę licencyjną zawartą pomiędzy PAOLA S.A. i HOOP S.A., w jednym z zakładów produkcyjnych HOOP S.A. została rozpoczęta produkcja syropów , których sprzedaż jest wykazywana w pozycji „przychody ze sprzedaży produktów” . W I kwartale 2007 wartość tej sprzedaży była niewielka i wynosiła zaledwie 124 tys. zł. , ale wraz z postępem procesu konsolidacji    w ramach Grupy Kapitałowej procesów produkcyjnych, logistycznych    i dystrybucyjnych, będzie następował systematyczny wzrost  udziału dystrybuowanych i produkowanych przez HOOP S.A. syropów i innych produktów z oferty PAOLA S.A. w ich całkowitej sprzedaży. 
	Udział Produktów HOOP S.A. w krajowym rynku w poszczególnych segmentach (średnia z kwartału) 
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