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I.A. Bilans – sprawozdanie skonsolidowane 
 

SKONSOLIDOWANY BILANS 
stan na         

2006-03-31      
koniec kwartału  

2006 

stan na         
2005-12-31      

koniec poprz. 
kwartału        

2005 

stan na         
2005-03-31      

koniec kwartału  
2005 

A k t y w a    
I. Aktywa trwałe 212 772 220 855 241 955 
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 960 964 809 
      2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 35 445 35 445 35 445 
      3. Rzeczowe aktywa trwałe 161 551 164 888 182 628 
      4. Należności długoterminowe 2 008 2 071 3 672 
          4.1. Od pozostałych jednostek 2 008 2 071 3 672 
      5. Inwestycje długoterminowe 2 912 2 912 2 912 
          5.1. Nieruchomości 123 123 123 
          5.2. Długoterminowe aktywa finansowe 2 789 2 789 2 789 
                a) w jednostkach powiązanych - - - 
                b) w pozostałych jednostkach 2 789 2 789 2 789 
       6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 896 14 575 16 489 
          6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 430 7 813 9 500 
          6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 466 6 762 6 989 
II. Aktywa obrotowe 168 256 169 967 153 301 
      1. Zapasy 36 815 42 983 42 471 
      2. Należności krótkoterminowe 117 061 110 471 101 366 
          2.1. Od jednostek powiązanych 1 182 435 1 247 
          2.2. Od pozostałych jednostek 115 879 110 036 100 119 
      3. Inwestycje krótkoterminowe 13 356 15 235 7 846 
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 356 15 235 7 846 
                 a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 356 15 235 7 846 
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 024 1 278 1 618 
A k t y w a  r a z e m 381 028 390 822 395 256 
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SKONSOLIDOWANY BILANS 
stan na         

2006-03-31      
koniec kwartału  

2006 

stan na         
2005-12-31      

koniec poprz. 
kwartału        

2005 

stan na         
2005-03-31      

koniec kwartału  
2005 

P a s y w a   
I. Kapitał własny 121 339 121 699 115 521 
I.A Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 105 800 105 841 99 489 
     1. Kapitał zakładowy 13 089 13 089 13 089 
      2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -22 920 -22 920 -22 920 
      3. Kapitał zapasowy 112 327 112 327 116 387 
      4. Pozostałe kapitały rezerwowe 4 936 4 936 1 436 
      5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -1 121 -1 628 -2 095 
          a) ujemne różnice kursowe 1 121 1 628 2 095 
      6. Zysk (strata) z lat ubiegłych 37 -6 172 -1 925 
      7. Zysk (strata) netto -548 6 209 -4 483 
I.B Kapitały mniejszości 15 539 15 858 16 032 
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 259 689 269 123 279 735 
      1. Rezerwy na zobowiązania 3 136 3 318 3 174 
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 729 2 979 2 912 
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 79 65 35 
                 a) długoterminowa 71 57 27 
                 b) krótkoterminowa 8 8 8 
          1.3. Pozostałe rezerwy 328 274 227 
                 a) krótkoterminowe 328 274 227 
      2. Zobowiązania długoterminowe 54 166 45 951 39 833 
          2.1. Wobec pozostałych jednostek 54 166 45 951 39 833 
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 186 146 207 285 225 070 
          3.1. Wobec jednostek powiązanych 738 1 657 2 324 
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 176 132 198 198 215 647 
          3.3. Fundusze specjalne 9 276 7 430 7 099 
      4. Rozliczenia międzyokresowe 16 241 12 569 11 658 
          4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 16 241 12 569 11 658 
                 a) długoterminowe 6 678 7 265 5 987 
                 b) krótkoterminowe 9 563 5 304 5 671 
P a s y w a  r a z e m 381 028 390 822 395 256 
   
Wartość księgowa 105 800 105 841 99 489 
Liczba akcji 12 976 800 12 976 800 12 976 800 
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,15 8,16 7,67 
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I.B. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie skonsolidowane 
 

SKONSOLIDOWANY                        
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

I kwartał  2006 
okres od 

2006-01-01  
do 2006-03-31 

I kwartał  2005 
okres od 

2005-01-01  
do 2005-03-31 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 101 104 92 812 
    - od jednostek powiązanych 1 228 743 
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 93 042 81 901 
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 062 10 911 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 74 459 71 554 
   - od jednostek powiązanych 717 466 
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 68 485 64 283 
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 974 7 271 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 26 645 21 258 
IV. Koszty sprzedaży 19 449 18 001 
V. Koszty ogólnego zarządu 8 593 7 585 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 397 -4 328 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 739 3 326 
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 585 205 
       2. Inne przychody operacyjne 3 154 3 121 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 184 1 224 
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 126 161 
       3. Inne koszty operacyjne 1 058 1 063 
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 158 -2 226 
X. Przychody finansowe 633 261 
     1.Dywidendy i udziały w zyskach - 3 
     2. Odsetki 412 230 
     3. Inne 221 28 
XI. Koszty finansowe 3 033 2 673 
     1. Odsetki 2 132 2 604 
     2. Inne 901 69 
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) -1 242 -4 638 
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) - - 
         1. Zyski nadzwyczajne - - 
         2. Straty nadzwyczajne - - 
XIV. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -1 242 -4 638 
XV. Podatek dochodowy 133 -283 
           a) część bieżąca - - 
           b) część odroczona 133 -283 
XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - - 
XVII. (Zyski) straty mniejszości 827 -128 
XVIII. Zysk (strata) netto -548 -4 483 
  
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 10 144 -19 551 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  12 976 800 12 976 800 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,78 -1,51 
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I.C.  – Zestawienie zmian w kapitale własnym – sprawozdanie skonsolidowane 
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W 
SKONSOLIDOWANYM KAPITALE 

WŁASNYM    

I kwartał 2006   
2006-01-01 do  

2006-03-31 
Rok 2005 

I kwartał  2005   
2005-01-01 do  

2005-03-31 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 121 699 110 434 110 434 
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 121 699 110 434 110 434 

Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej   
II. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej na 
początek okresu  (BO) - 99 062 99 062 
     a) zmiany przyjętych zasad rachunkowości  - 
II.a. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej na 
początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 

- 99 062 99 062 

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 13 089 13 089 13 089 
           1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 13 089 13 089 13 089 
      2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -22 920 -22 920 -22 920 
           2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -22 920 -22 920 -22 920 
      3. Kapitał zapasowy na początek okresu 112 327 116 387 116 387 
           3.1. Zmiany kapitału zapasowego   
                  a) zwiększenia (z tytułu)   
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość)   
                     - zaokrąglenia   
                  a) zmniejszenia (z tytułu) - 4 060 - 
                     - pokrycia straty - 4 060 - 
          3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 112 327 112 327 116 387 
      4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - - 41 
          4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny   

a) zmniejszenia (z tytułu) - - 41 
                     - MSSF - - 41 
          4.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - - 
      5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4 936 1 436 1436 
           5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   
                  a) zwiększenia (z tytułu) - 3 500 - 
                      - przeznaczenia zysku z lat ubiegłych - 3 500 - 
           5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4 936 4 936 1 436 
      6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych -1 121 -1 628 -2 095 
w tym na BO   
                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
BO  po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 121 -1 628 - 
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 37 2 672 -2 672 
           7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 209 3 500 - 
                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
           7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 209 3 500 - 
                  b) zmniejszenia (z tytułu) - 3 500 - 
                       - wypłaty dywidendy   
                       - na zwiększenie kapitału zapasowego   
                      - korekty konsolidacyjne   
                      - przeznaczenia na kapitał rezerwowy - 3 500 - 
           7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 6 209 - - 
           7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6 172 6 172 2 672 
                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - 
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           7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 172 6 172 2 672 
                 a) zmniejszenia (z tytułu) - - 747 
                 - dostosowanie wyniku finansowego po badaniu do wyniku 
sprzed audytu - - 747 
           7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6 172 6 172 1 925 
           7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 37 -6 172 -1 925 
      8. Wynik netto -548 6 209 -4 483 
           a) zysk netto - 6 209 - 
           b) strata netto 548 - 4 483 
III. Kapitały mniejszości na początek okresu 15 858 11 372 11 372 
      Zmiany kapitałów mniejszości   
           a) zwiększenia (z tytułu) 508 4 486 6 755 
                - zysku mniejszości - 3 912 6 755 
                - różnic z przeliczenia jednostek podporządkowanych 508 574 - 
           b) zmniejszenia (z tytułu) 827 - 2 095 
                - straty mniejszości 827 - - 
                - różnic z przeliczenia jednostek podporządkowanych - - 2095 

Kapitał mniejszości na koniec okresu (BZ) 15 539 15 858 16 032 
 IV. Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej na 
koniec okresu (BZ ) 105 800 105 841 99 489 
  V. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 121 339 121 699 115 521 
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I.D.  – Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie skonsolidowane 
 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK            
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    

I kwartał  2006 
okres od 

2006-01-01  
do 2006-03-31 

I kwartał  2005 
okres od 

2005-01-01  
do 2005-03-31 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - 
metoda pośrednia  
I. Zysk (strata) netto -548 -4 483 
II. Korekty razem 477 9 646 
      1. Zyski (straty) mniejszości -827 128 
      2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych 
metodą praw własności  
      3. Amortyzacja, w tym: 6 947 8 438 
      4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 119 70 
      5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 158 2 391 
      6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -675 -71 
      7. Zmiana stanu rezerw -708 -989 
      8. Zmiana stanu zapasów 6 378 6 085 
      9. Zmiana stanu należności -8 119 5 062 
     10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów -12 001 -15 368 
     11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8 719 5 509 
     12. Inne korekty -1 514 -1 609 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -71 5 163 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
I. Wpływy  924 9 728 
      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 924 9 728 
      2. Z aktywów finansowych, w tym:  
          a) w jednostkach powiązanych  
           - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  
II. Wydatki 2 587 8 119 
      1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 2 587 8 113 
      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne - 6 
      3. Na aktywa finansowe, w tym:  
          a) w jednostkach powiązanych  
              - nabycie aktywów finansowych  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 663 1 609 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
I. Wpływy  27 106 29 559 
      1. Kredyty i pożyczki 27 094 29 559 
      2. Inne wpływy finansowe 12 - 
II. Wydatki  27 251 34 027 
      1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  
      2. Spłaty kredytów i pożyczek 20 922 23 477 
      3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4 397 8 191 
      4. Odsetki 1 932 2 359 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -145 -4 468 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 879 2 304 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 879 2 304 
F. Środki pieniężne na początek okresu 15 235 5 542 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 356 7 846 
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 7 604 5 315 
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II.A. Bilans – sprawozdanie jednostkowe 
 

BILANS 
stan na         

2006-03-31      
koniec kwartału  

2006 

stan na         
2005-12-31      

koniec poprz. 
kwartału        

2005 

stan na         
2005-03-31      

koniec kwartału 
2005 

A k t y w a   
I. Aktywa trwałe 179 275 183 070 196 452 
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476 383 332 
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 105 448 108 881 119 026 
      3. Należności długoterminowe 2 008 2 071 3 672 
          3.1. Od jednostek powiązanych -  
          3.2. Od pozostałych jednostek 2 008 2 071 3 672 
      4. Inwestycje długoterminowe 63 922 63 922 63 922 
          4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 63 922 63 922 63 922 
                a) w jednostkach powiązanych 61 922 61 922 61 922 
                b) w pozostałych jednostkach 2 000 2 000 2 000 
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 421 7 813 9 500 
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 421 7 813 9 500 
II. Aktywa obrotowe 117 706 117 966 107 483 
      1. Zapasy 22 692 26 551 20 865 
      2. Należności krótkoterminowe 84 863 80 830 77 709 
          2.1. Od jednostek powiązanych 11 697 9 960 10 599 
          2.2. Od pozostałych jednostek 73 166 70 870 67 110 
      3. Inwestycje krótkoterminowe 9 744 9 759 7 772 
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 744 9 759 7 772 
                 a) w jednostkach powiązanych  1 450 
                 b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 744 9 759 6 322 
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 407 826 1 137 
A k t y w a  r a z e m 296 981 301 036 303 935 
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BILANS 
stan na         

2006-03-31      
koniec kwartału  

2006 

stan na         
2005-12-31      

koniec poprz. 
kwartału        

2005 

stan na         
2005-03-31      

koniec kwartału 
2005 

P a s y w a   
I. Kapitał własny 108 523 107 510 100 013 
      1. Kapitał zakładowy 13 089 13 089 13 089 
      2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -22 920 -22 920 -22 920 
      3. Kapitał zapasowy 112 340 112 340 116 387 
      4. Kapitał z aktualizacji wyceny 28 28 41 
      5. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 436 1 436 1 436 
      6. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3 537 - -3 917 
      7. Zysk (strata) netto 1 013 3 537 -4 103 
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 188 458 193 526 203 922 
      1. Rezerwy na zobowiązania 1 174 1 160 1 092 
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 821 821 838 
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 79 65 27 
                 a) długoterminowa 71 57 27 
                 b) krótkoterminowa 8 8  
          1.3. Pozostałe rezerwy 274 274 227 
                 a) krótkoterminowe 274 274 227 
      2. Zobowiązania długoterminowe 54 125 45 882 39 833 
          2.1. Wobec pozostałych jednostek 54 125 45 882 39 833 
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 116 938 133 929 151 355 
          3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 542 1 809 3 345 
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 106 131 124 697 140 916 
          3.3. Fundusze specjalne 9 265 7 423 7 094 
      4. Rozliczenia międzyokresowe 16 221 12 555 11 642 
          4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 16 221 12 555 11 642 
                 a) długoterminowe 6 678 7 265 5 987 
                 b) krótkoterminowe 9 543 5 290 5 655 
P a s y w a  r a z e m 296 981 301 036 303 935 
   
Wartość księgowa 108 523 107 510 100 013 
Liczba akcji 12 976 800 12 976 800 12 976 800 
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,36 8,28 7,71 
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II.B. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie jednostkowe 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
I kwartał  2006 

okres od 
2006-01-01  

do 2006-03-31 

I kwartał  2005 
okres od 

2005-01-01  
do 2005-03-31 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 65 136 63 738 
    - od jednostek powiązanych 3 670 4 075 
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 63 403 61 719 
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 733 2 019 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 44 321 48 987 
   - od jednostek powiązanych 2 141 2 547 
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 42 683 47 072 
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 638 1 915 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 20 815 14 751 
IV. Koszty sprzedaży 14 854 13 813 
V. Koszty ogólnego zarządu 4 878 5 026 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 083 -4 088 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 363 1 609 
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 604 176 
       2. Inne przychody operacyjne 1 759 1 433 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 289 676 
       1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 125 125 
       2. Inne koszty operacyjne 164 551 
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 3 157 -3 155 
X. Przychody finansowe 655 245 
     1. Odsetki, w tym:          434 217 

- od jednostek powiązanych 
     2. Aktualizacja wartości inwestycji 28 
     3. inne 221  
XI. Koszty finansowe 2 407 1 947 
     1. Odsetki, w tym: 1 506 1 878 
     2. Inne 901 69 
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 1 405 -4 857 
XIII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 1 405 -4 857 
XVIII. Podatek dochodowy 392 -754 
           a) część bieżąca  
           b) część odroczona 392 -754 
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 1 013 -4 103 
  
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 653 -8 197 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  12 976 800 12 976 800 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,67 -0,63 
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II.C. Zestawienie zmian w kapitale własnym – sprawozdanie jednostkowe 
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 
WŁASNYM 

I kwartał  2006 
okres od 

2006-01-01  
do 2006-03-31 

Rok 2005 
okres od 

2005-01-01  
do 2005-12-31 

I kwartał  2005 
okres od 

2005-01-01  
do 2005-03-31 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 107 510 103 973 104 298 
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 107 510 103 973 104 298 
      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 13 089 13 089 13 089 
           1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 13 089 13 089 13 089 
      2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -22 920 -22 920 -22 920 
           2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -22 920 -22 920 -22 920 
      3. Kapitał zapasowy na początek okresu 112 340 116 387 116 387 
                  a) zwiększenia (z tytułu) 13  
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) -  
                     - z aktualizacji wyceny 13  
                  a) zmniejszenia (z tytułu) 4 060  
                     - pokrycia straty 4 060  
          3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 112 340 112 340 116 387 
      4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 28  41 41 
                 a) zmniejszenia (z tytułu) 13  
                    - przeznaczenia na kapitał zapasowy 13  
          4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 28 41 
      5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 436 1 436 1 436 
           5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 436 1 436 1 436 
      6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 537 - - 
           6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 537 - - 
           6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 537 - - 
                  a) zwiększenia (z tytułu) - - - 
                       - korekty wyniku wstępnego po badaniu audytorskim - - - 
           6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 537 - - 
           6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - 4 060 3 735 
           6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych - 4 060 3 735 
                  a) zmniejszenia (z tytułu) - 4 060 182 

- pokrycie straty z lat ubiegłych 
- inne - - 182 

           6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - 3 917 
           6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 537 - - 
      7. Wynik netto 1 013 3 537 - 4 103 
           a) zysk netto 1 013 3 537 - 
           b) strata netto - - 4 103 
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 108 523 107 510 100 013 
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II.D.  – Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie jednostkowe 
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
I kwartał  2006 

okres od 
2006-01-01  

do 2006-03-31 

I kwartał  2005 
okres od 

2005-01-01  
do 2005-03-31 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - 
metoda pośrednia    

I. Zysk (strata) netto 1 013 -4 103 
II. Korekty razem -181 12 059 
      1. Amortyzacja, w tym: 4 952 6 241 
      2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 936 37 
      3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 503 1 661 
      4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -604 -146 
      5. Zmiana stanu rezerw 14 83 
      6. Zmiana stanu zapasów 3 859 569 
      7. Zmiana stanu należności -4 057 -8 390 
      8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów -10 432 9 231 
      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 477 2 956 
      10. Inne korekty -829 -183 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 832 7 956 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
I. Wpływy  892 9 728 
      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 892 9 728 
      2. Z aktywów finansowych, w tym:  
          a) w jednostkach powiązanych  
              - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  
II. Wydatki 2 395 7 572 
      1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 2 395 7 572 
      2. Na aktywa finansowe, w tym:  
          a) w jednostkach powiązanych  
              - nabycie aktywów finansowych  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 503 2 156 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
I. Wpływy  16 093 1 692 
      1. Kredyty i pożyczki 16 093 1 692 
II. Wydatki  15 437 10 206 
      1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  
      2. Spłaty kredytów i pożyczek 9 581 354 
      3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4 397 8 191 
      4. Odsetki 1 459 1 661 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 656 -8 514 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -15 1 598 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -15 1 598 
F. Środki pieniężne na początek okresu 9 759 4 724 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 744 6 322 
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 7 592 5 310 
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III. Informacja dodatkowa 
 
 
 
 

1. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej HOOP S.A. 
i podlegających konsolidacji na dzień 31 marca 2006 roku. 

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

Olbrachta 94 
 

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

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

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

 
- jednostka zależna – Grupa Kapitałowa Megapack, z jednostką dominującą  OOO 

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

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

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

 
W I kwartale 2006 roku struktura Grupy Kapitałowej HOOP S.A. nie zmieniła się w porównaniu z 
IV kwartałem 2005 roku. 
 
 

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

I kwartał 2006 roku oraz za okres porównywalny zostało sporządzone zgodnie z wymogami 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSRMSSF) 

Skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej - HOOP S.A. za I kwartał 2006 
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 
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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 2006 objęte zostały konsolidowane metodą 
pełną spółki zależne PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o., Pomorskie Centrum Dystrybucji HOOP 
Sp. z o.o. i Grupa Kapitałowa Megapack oraz konsolidowana metodą praw własności jednostka 
współzależna Transport – Spedycja – Handel - Sulich Sp. z o. o.  

 
 
 
Różnice pomiędzy krajowymi zasadami rachunkowości a zasadami wynikającymi z 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSSF) 

Spółki Grupy Kapitałowej stosują zasady i metody rachunkowości opisane w 
Międzynarodowych Standardach Rachunkowości ("MSR/MSSF"). MSSF l, który dotyczy 
jednostek przygotowujących  po raz pierwszy sprawozdanie finansowe według MSSF oraz 
jednostek, które stosowały MSSF, ale w ich sprawozdaniu znajdowało się stwierdzenie o 
niezgodności z określonymi standardami, wymaga, aby pierwsze sprawozdanie finansowe 
według MSSF było pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym, w którym jednostka 
zastosuje wszystkie standardy MSSF, wraz ze stwierdzeniem pełnej zgodności z wszystkimi 
standardami MSSF. Dniem sporządzenia pierwszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy zgodnego z MSSF będzie 31 grudnia 2005 roku.  

 
Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów różnią się od wielkości, które 

wykazane byłyby w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z 
ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Różnice pomiędzy przyjętymi zasadami 
rachunkowości w Grupie  ( według MSR/MSSF)   a  ustawą z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości wynikają z kwestii przedstawionych poniżej. 
  
W tys.zł 

Specyfikacja 

Kapitał własny  
udziałowców  

jednostki 
dominującej na 

31.03.2006 

Wynik netto 
za I kwartał 

2006 

Kapitał własny  
udziałowców  

jednostki 
dominującej na 

31.12.2005 

Wynik netto 
za rok  2005 

 
 

Kapitał własny  
udziałowców  

jednostki 
dominującej na 

31.03.2005 

 
 
 

Wynik netto 
za I kwartał 

2005 

Wartości  
zgodnie z ustawą o 

rachunkowości 
86 377 -1 852 

 

87 016 

 

 

992 

 

 

84 110 

 

 

- 5 787 

1.   Amortyzacja 1 813 -464 2 277 -1 856 
 

3 669 - 464 

2. Podatek odroczony -344 88 -432 353 
-697 88 

3.Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek podporządkowanych 
przypadające na kapitał 
mniejszości 

1 121  1 628 
  

 
2 095 

- 

4. Wycofanie odpisu firmy 
Megapack 16 228 1803 14 424 7 212 

9 015 1803 

5. Wycofanie odpisu Woda 
Grodziska – odpis jednorazowy 605 -123 928 

 -492 
1 297 -123 
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Suma korekt 19 423 1 304 18 825 
 

5 217 
 

 
15 379 

 
1 304 

Wartości po korektach 
Zgodnie z MSSF 105 800 -548 

 
105 841 

 
6 209 

 
 

99 489 

 
        
        - 4 483 

 
1. Korekta kosztów amortyzacji   - oszacowanie wartości godziwej środków trwałych w 

oparciu o proporcjonalny okres użytkowania z  zachowaniem zasady istotności. 
 

2. Zmiana wysokości podatku odroczonego w wyniku korekty nr 1 
 
3. Przeniesienie różnic z przeliczenia jednostek podporządkowanych przypadających na 

mniejszość na  kapitał mniejszości. 
 
4. Wycofanie odpisu wartości firmy Megapack naliczanego zgodnie z krajowymi zasadami 

rachunkowości lecz niezgodnego z MSSF. 
 

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

 
6. Wycofanie skutków urzędowego przeszacowania niezgodnego z MSSF - nie miało wpływu 

na kapitał z uwagi na przeniesienie tej wartości na wynik z lat ubiegłych. ( pozycja mało 
istotna). 

 
 
  Przy sporządzaniu powyższego zestawienia różnic Zarząd podmiotu dominującego dokonał 
założeń co do wyboru standardów i interpretacji, które najprawdopodobniej będą miały 
zastosowanie przy sporządzaniu pierwszego rocznego sprawozdania finansowego w pełni zgodnego 
z MSSF. 
 

Ostateczne określenie co do wyboru standardów i interpretacji, jak również metod i zasad 
wyceny poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat zgodnie z MSSF w odniesieniu 
do danych porównywalnych nastąpi przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za 2005 rok oraz po weryfikacji przyjętych założeń przez audytora Grupy. Stąd 
wykazane powyżej różnice mogą różnić się od tych, które będą ujawnione przy ostatecznym 
sporządzaniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok 

 
Osiągnięty zysk brutto za I kwartał 2006 roku obejmuje różnicę pomiędzy utworzonymi a 

rozwiązanymi odpisami aktualizującymi wartość należności oraz wartość zapasów w wysokości             
126 tys. zł.   
 

W I kwartale 2006 r. nastąpiło  zmniejszenie aktywa z tytułu przejściowej różnicy w 
podatku dochodowym o 383  tys. zł  oraz zmniejszenie  o 250  tys. zł. rezerwy z tytułu przejściowej 
różnicy w podatku dochodowym, co pogorszyło wynik netto  I   kwartału  2006 o 133 tys. zł. 

 
 
 
 
 
 

15 maja 2006 roku 16



Raport za I kwartał 2006 roku    

 

3. Porównywalność danych 
 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2006 roku jako dane 
porównywalne z 2005 roku zaprezentowano dane skonsolidowane przygotowane w oparciu o 
MSR/MSSF,  obejmujące wszystkie jednostki zależne i jednostkę współzależną.  

 
W toku prac audytorskich nad skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy HOOP za 2005 rok 

zmieniono podejście do zagadnienia ustalania zgodnej z MSSF amortyzacji składników majątku    
W związku z  tym zmianie, w stosunku do wcześniej publikowanych, uległy wartości korekt 
dostosowawczych do MSSF za I kwartał 2005 roku. Prezentowane w niniejszym raporcie 
sprawozdanie skonsolidowane za okres porównywalny zostało przygotowane w oparciu o korekty, 
które wynikają z obecnego stanu prac dostosowawczych do MSR/MSSF, a których specyfikację 
zawiera tabela zamieszczona w punkcie  omawiającym różnice pomiędzy krajowymi zasadami 
rachunkowości, a zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(MSSF). 
 

W IV kwartale 2005 roku w HOOP S.A. została przeprowadzona weryfikacja poprawności 
okresów i stawek amortyzacji środków trwałych, skutkująca zmianą stawek amortyzacji niektórych 
środków trwałych od 1 stycznia 2005 r. W prezentowanym sprawozdaniu finansowym , w danych 
za I kwartał 2006 został uwzględniony wpływ dokonanej zmiany stawek amortyzacji, podczas gdy 
w porównywalnych danych za I kwartał 2005, wpływ zmiany stawek amortyzacji nie został 
uwzględniony. Ich uwzględnienie spowodowałoby obniżenie wysokości kosztów amortyzacji w I 
kwartale 2005 o 622 tys. zł. 
 
 

4. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej HOOP S.A. w okresie, 
którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 

 
W I kwartale 2006 roku  Grupa Kapitałowa HOOP S.A. zanotowała stratę netto w wysokości 

548 tys. zł. co oznacza wynik o 3.935 tys. zł. lepszy niż osiągnięta w I kwartale 2005 roku strata 
netto w wysokości 4.483 tys. zł.,  przy przychodach ze sprzedaży wyższych o 8,9% . 
 
Na zmianę przychodów Grupy Kapitałowej w I kwartale 2006 roku w porównaniu z I kwartałem 
2005 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 2006 roku 65.136 tys.  złotych i 
były wyższe o 2,2% od przychodów w I kwartale 2005 roku (63.738 tys. zł.) , a 
przychody ze sprzedaży produktów wyniosły w I kwartale 2006 roku 63.403 tys. zł. i 
były wyższe o 2,7% niż w I kwartale 2005 roku (61.719 tys. zł.). W rozbiciu na 
poszczególne grupy wyrobów, zmiany sprzedaży za I kwartał 2006 roku w ujęciu 
wartościowym na bazie rok do roku kształtowały się w sposób następujący: w kategorii 
napojów gazowanych nastąpił wzrost o 7,5%, w kategorii napojów niegazowanych 
nastąpił spadek o 6,9%, a w segmencie wody  zanotowano spadek o 2,8%. 

b) wzrost przychodów Grupy Megapack w I kwartale 2006 o 5.801 tys. zł. (22,1%) w 
stosunku do I kwartału 2005 roku tym wzrost przychodów ze sprzedaży produktów o 
34,1% - głównie dzięki znacznemu wzrostowi przychodów z usługowego rozlewania 
napojów. 
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5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających 
znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej HOOP S.A. 

 
W I kwartale roku 2006 Grupa Kapitałowa  HOOP S.A. zanotowała stratę netto w wysokości 
548 tys. zł., co jest wynikiem o 3.935 tys. zł. korzystniejszym od uzyskanej w I kwartale 2005 roku 
straty netto wynoszącej 4.483 tys. zł. 
 
Istotne czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej HOOP S.A. w I 
kwartale 2006 w stosunku do I kwartału 2005 roku: 
 

a) Zysk netto w wysokości 1.013 tys. zł. zanotowany przez jednostkę dominującą w I  kwartale 
2006, co stanowi wynik o 5.116 tys. zł. lepszy niż zanotowana w I kwartale 2005 roku strata 
w wysokości -4.103 tys. zł. 

 
b) Strata netto w wysokości 1.459 tys. zł Grupy Megapack.w I kwartale 2006 r. co jest wynikiem 

o 1.774 tys. zł. gorszym niż zanotowany w I kwartale 2005 zysk netto w wysokości 315 tys.zł.  
Uwzględniając posiadane przez HOOP S.A.  50% udziałów Megapack oznacza to pogorszenie 
wyniku netto Grupy Kapitałowej za I kwartał 2006 w stosunku do I kwartału 2005 o 887 tys. 
zł.. 

 
c) Uzyskanie w I kwartale 2006 przez PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. zysku netto w 

wysokości 99 tys. zł. , wobec uzyskanego w I kwartale 2005 roku zysku netto w wysokości 
445 tys. zł. Gorszy wynik Wody Grodziskiej wynika z innego niż w 2005 roku rozkładu 
przychodów na poszczególne miesiące. Wynik po 6 miesiącach 2006 roku powinien być 
zbliżony do wyniku po 6 miesiącach 2005 roku.  

 
d) Zanotowanie w I kwartale 2006 przez  Pomorskie Centrum Dystrybucji HOOP Sp. z o.o. 

straty netto w wysokości 387 tys. zł., której 75% , wraz z korektami konsolidacyjnymi dało 
kwotę -544 tys. zł. stanowiącą wpływ PCD HOOP Sp. z o.o. na wynik netto Grupy za I 
kwartał 2006. W I kwartale 2005 wpływ PCD HOOP Sp. z o.o. na wynik netto Grupy wynosił 
-607 tys. zł. 

 
Pozostałe różnice między wynikiem netto I kwartału 2006 roku i I kwartału 2005 wynikają głównie 
z różnic w wartościach korekt mających na celu dostosowanie prezentowanych w sprawozdaniu 
danych do standardów MSR/MSSF. 

 
Na wyniki finansowe osiągnięte w I kwartale 2006 roku przez jednostkę dominującą - HOOP S.A. 
w porównaniu z wynikami z I kwartału 2005 roku, znaczący wpływ miały: 

- wyższe o 2,7% przychody ze sprzedaży produktów połączone z wprowadzonymi na 
początku roku podwyżkami cen większości wyrobów, co przyczyniło się do 
uzyskania wyższych marż. 

- niższe niż w I kwartale 2005 ceny podstawowych surowców – przede wszystkim 
cukru i preform wynikające z silnej złotówki oraz sytuacji na krajowym rynku cukru. 

- niższe o 1.288 tys. zł. koszty amortyzacji w I kwartale 2006 (4.953 tys. zł.) niż w I 
kwartale 2005 (6.241 tys. zł.). Na wysokość amortyzacji w I kwartale br. wpływ 
miała przeprowadzona na koniec 2005 weryfikacja poprawności okresów i stawek 
amortyzacji środków trwałych, skutkująca zmianą stawek amortyzacji niektórych 
środków trwałych od 1 stycznia 2005 r.  W jej wyniku wartość amortyzacji w I 
kwartale 2006 roku obniżyła się o 512 tys. zł. w stosunku do wysokości amortyzacji 
jaką uzyskalibyśmy stosując stawki sprzed zmian. W danych porównywalnych za I 
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kwartał 2005 nie zostały uwzględniony skutki zmian stawek amortyzacji. Ich 
uwzględnienie spowodowałoby obniżenie wysokości kosztów amortyzacji w I 
kwartale 2005 o 622 tys. zł. 

- efekty przeprowadzonych działań mających na celu zdecydowana redukcję kosztów 
co pozwoliło na obniżenie kosztów ogólnego zarządu oraz pozostałych kosztów 
produkcyjnych.  

Dzięki wymienionym powyżej czynnikom w I kwartale 2006 udało się osiągnąć zysk ze 
sprzedaży w wysokości 1.083 tys. zł. co stanowi wynik o 4.088 tys. zł. korzystniejszy niż 
zanotowana w I kwartale 2005 roku. strata ze sprzedaży w wysokości 4.088 tys. zł. .  
 Na poziomie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych  w I kwartale 2006 uzyskano 
wyższy o 428 tys. zł. zysk ze zbycia aktywów trwałych, wyższe o 326 tys. zł. inne przychody 
operacyjne oraz niższe o 387 tys. zł. inne koszty operacyjne. 

Na poziomie przychodów i kosztów finansowych, w I kwartale 2006, zanotowano wyższe  o 
217 tys. zł. niż w I kwartale 2005 przychody z tytułu odsetek, niższe o 372 tys. zł. koszty 
odsetkowe oraz nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w wysokości 640 tys. zł. co 
jest wielkością o 614 tys. zł. mniej korzystną , niż zanotowana w I kwartale 2005 roku nadwyżka 
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w wysokości 26 tys. zł..  

 
 Grupa Megapack, mimo zrealizowania w I kwartale 2006 przychodów ze sprzedaży 
produktów na poziomie wyższym o 34,1% niż w I kwartale 2005, zanotowała stratę w wysokości 
1.459 tys. zł.  Do powstania powyższej straty przyczynił się przede wszystkim wzrost kosztów 
wynagrodzeń, spowodowany wypłaceniem w I kwartale br. przez Grupę Megapack jednorazowych 
dodatkowych wynagrodzeń oraz koniecznością dokonywania podwyżek wynagrodzeń 
wymuszonych sytuacją na rynku pracy  w Rosji, a w szczególności w Regionie Moskiewskim 
(bardzo niskie bezrobocie i szybki rozwój gospodarczy generujący popyt na dodatkowych 
pracowników). 

Na uzyskanie gorszego niż w roku ubiegłym wyniku wpływ miał także fakt, że w I kwartale 
2005 roku Grupa Megapack, z przyczyn formalnych, nie płaciła opłat licencyjnych za znak 
HOOCH, podczas gdy w  I kwartale 2006 koszty opłat licencyjnych wyniosły 644 tys. zł. 

W celu poprawy rentowności sprzedaży w Grupie Megapack i uzyskania w roku 2006 
zakładanych efektów finansowych wprowadzane są podwyżki cen oraz podejmowane są działania 
mające na celu obniżkę kosztów działalności . Efekty tych działań powinny być widoczne w  
wynikach następnych miesięcy 2006 roku. 

 
 

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

 
Brak takich zdarzeń. 
 

 
7. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

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

 
Spółka nie publikowała oficjalnych prognoz wyników finansowych na rok 2006. 
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8. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A.,  na 
dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez 
te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z 
nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz 
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie 
od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

 
 
Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień przekazania raportu co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów na WZA HOOP S.A., posiadają:  

 
Dariusz Wojdyga 

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

 
3 825 756 akcji, co stanowi 29,23% udziału w kapitale zakładowym HOOP S.A. 
4 033 260 głosów, co stanowi 29,39% ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A.  
 
 
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
 
692 076 akcji, co stanowi 5,28 % udziału w kapitale zakładowym HOOP S.A. 
692 076 głosów, co stanowi 5,04 % ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A. 
 

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

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

przez osoby zarządzające i nadzorujące  
 

Według informacji posiadanych przez Spółkę w dniu przekazania skonsolidowanego raportu za I 
kwartał 2006 roku następujące osoby nadzorujące i zarządzające posiadały akcje spółki: 

 

Liczba Akcji Udział w kapitale 
zakładowym Głosów na WZA Akcjonariusz 

 15.05.2006 01.03.2006 15.05.2006 01.03.2006 15.05.2006 01.03.2006
Dariusz 

Wojdyga 5 729 349 5 729 349 43,77% 43,77% 44,03% 44,03% 

Marek 
Jutkiewicz 3 825 756 3 825 756 29,23% 29,23% 29,39% 29,39% 
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10. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem 
informacji w zakresie: 

 
a. postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub 

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

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

 
W I kwartale 2006 r. nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań lub 
wierzytelności HOOP S.A. lub jednostki od niej zależnej, których łączna wartość stanowi co 
najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 
 
 

11. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość 
wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro – jeżeli nie są one transakcjami 
typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w ramach Grupy 
Kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, 
prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną. 

 
W I kwartale 2006 r. HOOP S.A. jak i jednostki od niej zależne nie zawierały żadnych transakcji z 
podmiotami powiązanymi, które nie byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na 
warunkach rynkowych w ramach Grupy Kapitałowej, a ich charakter i warunki nie wynikałyby z 
bieżącej działalności operacyjnej,  prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną. 

 
 
 

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

 
W I kwartale 2006 r. HOOP S.A. jak i jednostki od niej zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub 
pożyczki oraz nie udzieliły gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego 
zależnej tak, aby łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiła równowartość co 
najmniej 10% kapitałów własnych HOOP S.A. 

 
 
 

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

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

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

będą miały także następujące czynniki: 
 
-   ewentualne przejęcia innych polskich podmiotów działających w branży napojowej 
- rozwój działalności Grupy Megapack na rynku rosyjskim, 
- przyszły wzrost przychodów ze sprzedaży bazujący na zrealizowanych inwestycjach 

zwiększających znacznie potencjał produkcyjny HOOP S.A. , 
- rozwój eksportu, zwłaszcza do strefy EURO, co ograniczy wpływ zmian kursu EURO 

względem PLN na wyniki finansowe HOOP S.A. 
 
Za czynnik o szczególnym znaczeniu dla wyników generowanych przez podmiot dominujący 
Grupy HOOP S.A., w chwili obecnej Spółka uważa potencjalne możliwości eksportowe, które 
pozwolą na zwiększenie przychodów i generowanych marż, poprawę wykorzystania majątku 
produkcyjnego, a także ograniczą wpływ zmian kursów walut na wyniki. 
Wzrost przychodów ze sprzedaży  krajowej i eksportowej w połączeniu z malejącymi kosztami 
amortyzacji powinien przyczynić się do dalszego wzrostu rentowności realizowanej sprzedaży. 
 
Ponadto istotnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na przyszłe wyniki HOOP S.A. powinien 
być szybko zmniejszający się poziom zobowiązań leasingowych, oraz utrzymywanie się na niskim 
poziomie stóp procentowych w Polsce co będzie skutkowało obniżeniem kosztów odsetkowych. 
 
W przypadku całej Grupy Kapitałowej HOOP S.A. istotny będzie rozwój Grupy Megapack, a 
zwłaszcza dynamika przychodów ze sprzedaży marek własnych oferowanych przez rosyjską 
spółkę. Wzrost sprzedaży marek własnych pozwoli poprawić stopień wykorzystania posiadanych 
mocy produkcyjnych, ponadto przyczyni się do poprawy rentowności przedsiębiorstwa poprzez 
wyższe realizowane marże na sprzedaży.  
Niezależnie od szybkiego rozwoju produkcji i sprzedaży marek własnych, prowadzone są działania 
mające na celu zwiększanie przychodów z usługowego rozlewania napojów. W ich wyniku zostały 
podpisane kontrakty, które  umożliwiły uzyskanie w 2005 roku znacznie wyższych przychodów z 
usług rozlewu niż w roku 2004 i dają szansę na dalsze zwiększenie przychodów z tego tytułu w 
roku 2006 i w latach następnych. 
 
Podpisy osób reprezentujących spółkę 
 
 
15.05.2006 r.  Dariusz Wojdyga  Prezes Zarządu 
       data      imię i nazwisko    stanowisko/funkcja  

 podpis 
 

 

15.05.2006 r.  Marek Jutkiewicz  Wiceprezes Zarządu 
     data      imię i nazwisko    stanowisko/funkcja   

podpis 
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15.05.2006 r.  Tomasz Jankowski  Dyrektor Finansowy 
     data      imię i nazwisko    stanowisko/funkcja   

podpis 
 
 
 
15.05.2006 r.  Katarzyna Balcerowicz Główny Księgowy 
     data      imię i nazwisko    stanowisko/funkcja   

podpis 
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