
PROSPEKT EMISYJNY
AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA

Hoop Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres głównej strony internetowej www.hoop.com.pl

Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Pan Dariusz Wojdyga.

Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu od 500.000 do 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o
wartości nominalnej 1,00 PLN każda oraz od 500.000 do 5.000.000 Praw Do Akcji Serii E

W ramach Publicznej Subskrypcji oferowanych jest 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego przed rozpoczęciem Publicznej
Subskrypcji.

Cena emisyjna Prowizja subemitentów i inne koszty Rzeczywiste wpływy Emitenta
Na jednostkę 0,5
Razem 2.525.000

Zapisy na Akcje Serii E przyjmowane będą w POK-ach biur maklerskich, których lista stanowi załącznik nr 4 do Prospektu.

Subskrypcja Akcji poprzedzona będzie procesem budowy „księgi popytu”. Uprawnionymi do składania  zapisów są osoby, które złożą
deklarację nabycia Akcji podczas budowania „księgi popytu” i do których na podstawie tych deklaracji zostaną skierowane zaproszenia do
złożenia zapisu. Zapis powinien opiewać na liczbę Akcji wynikającą z zaproszenia, o którym mowa powyżej. Przydział Akcji nastąpi zgodnie
ze złożonymi zapisami.

Zapisy na Akcje Serii E przyjmowane będą od 17 do 18 lipca br. Do czasu rozpoczęcia Publicznej Subskrypcji Emitent zastrzega sobie prawo
zmiany terminów przyjmowania zapisów na Akcje Serii E. Ponadto po rozpoczęciu Publicznej Subskrypcji Emitent uprawniony jest do
przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje Serii E, z zastrzeżeniem, iż decyzja taka może być podjęta nie później niż przed
upływem pierwotnego terminu zakończenia przyjmowania zapisów.

Szczegółowe zasady przydziału opisane są w pkt 10 Rozdziału III Prospektu.

Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową.

Akcje serii D w liczbie 9.458.040, zarejestrowane w KDPW pod kodem PLHOOP000010, wprowadzone są do obrotu na urzędowym rynku
pozagiełdowym prowadzonym przez CeTO.

Planowane jest wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym.
Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW powinno nastąpić nie później niż na przełomie lipca i sierpnia 2003 roku, natomiast zamiarem
Emitenta jest aby do tego czasu możliwy był na GPW obrót Prawami Do Akcji Serii E. Jednocześnie Emitent zamierza wprowadzić do obrotu
na GPW, na rynku podstawowym, akcje zwykłe na okaziciela serii D. Intencją Zarządu jest aby akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały
wprowadzone do obrotu na GPW w tym samym terminie, w którym zostaną wprowadzone do obrotu na GPW Prawa Do Akcji Serii E.

Do głównych czynników ryzyka należą: ryzyko związane z warunkami pogodowymi, ryzyko związane z konkurencją, ryzyko związane z
odwrotem od spożycia napojów gazowanych na korzyść naturalnych soków, ryzyko związane ze zmianami przepisów podatkowych
dotyczących Zakładów Pracy Chronionej oraz ryzyka związane z akcjami Emitenta.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w pkt. 2 Rozdziału I Prospektu.

Wprowadzenie Akcji Serii E do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Serii E, ich Ofercie i Spółce.

Oświadczenie Komisji

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane
wymagane przepisami prawa.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów
wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym.

Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na
domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DSPE/411/04/03/15/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. Komisja Papierów

Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym.

Podmiotem Oferującym Akcje Serii E w publicznym obrocie papierami wartościowymi jest
CA IB Securities S.A., z siedzibą w Warszawie.
Adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa



Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 27 maja 2003 roku i zawiera informacje aktualizujące jego treść do dnia 10 czerwca 2003
roku, chyba że w treści Prospektu wskazano inaczej.

Termin ważność Prospektu upływa z dniem dokonania przydziału Akcji Serii E lub ogłoszenia o niedojściu do skutku subskrypcji Akcji Serii E
lub ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji albo o odwołaniu subskrypcji Akcji Serii E, jednak nie później niż 31 grudnia
2003 r. Prospekt w formie drukowanej zostanie udostępniony do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni roboczych przed dniem
rozpoczęcia subskrypcji w siedzibie Emitenta (Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94), siedzibie Oferującego (Warszawa, ul. Emilii Plater 53), w
POK-ach biur maklerskich – Członków Konsorcjum Dystrybucyjnego, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A..
(Warszawa, ul. Książęca 4), Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, ul. Mazowiecka 13). Prospekt
udostępniony będzie również w sieci Internet na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.hoop.com.pl

Skrót Prospektu zostanie opublikowany w dzienniku ogólnopolskim: Rzeczpospolita

W związku z emisją Akcji Serii E nie są i nie będą wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwity depozytowe.

Od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, w okresie jego ważności, Emitent przekazywać będzie równocześnie Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd, Centralnej Tabeli Ofert S.A. oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informacje o każdej
zmianie danych zawartych w niniejszym Prospekcie, w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia powodującego zmianę treści Prospektu lub
powzięcia o nim wiadomości a po upływie 20 minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom – także Polskiej Agencji Prasowej S.A.
W przypadku, gdy zmiana danych zawartych w Prospekcie mogłaby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji, Emitent opublikuje
je w dzienniku Rzeczpospolita w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji.

Oferujący oświadcza, że w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu Akcji objętych niniejszym Prospektem nie będzie podejmować
działań w celu stabilizacji kursu akcji Spółki, przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty.
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 Rozdział I - Podsumowanie i czynniki ryzyka

1 Streszczenie najważniejszych informacji odnośnie Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

HOOP S.A. koncentruje się na produkcji napojów gazowanych oraz niegazowanych, a także wody
mineralnej. Zakłady produkcyjne firmy HOOP S.A. zlokalizowane są w Bielsku Podlaskim, w
Tychach oraz w Grodzisku Wielkopolskim.

W ostatnim kwartale 2002 roku Spółka nabyła 99,77% udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcji Wód
Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim, od której Spółka obecnie
dzierżawi grunty, budynki i budowle wraz z wyposażeniem, w tym z liniami rozlewniczymi,
stanowiące łącznie zakład produkcyjny.

Ponadto w lutym 2003 roku Spółka nabyła dzierżawiony wcześniej zakład w Iwinach, z którego

produkcja została przeniesiona do zakładu produkcyjnego w Grodzisku Wielkopolskim.

1.2 Podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

Produkcja Emitenta i jego Grupy Kapitałowej koncentruje się w następujących segmentach:

- napoje gazowane

- napoje niegazowane

- napoje pozostałe

- woda mineralna i źródlana

Napoje gazowane w roku 2002 r. stanowiły 50.8% wartości sprzedaży w porównaniu z 50,3% w roku
2001. Do podstawowych produktów w tym segmencie należą napoje gazowane pod  markami:
„Hoop”, „Hoop Premium” (takie jak Hoop Premium Orange, czy Hoop Cola), „Tyski Hoop” oraz „Mr

Max”.

Sprzedaż napojów niegazowanych osiągnęła w roku 2002 120.674 tys. PLN (36.5% sprzedaży
ogółem) w stosunku do 102.784 tys. PLN (38,6% sprzedaży ogółem) w roku 2001. W tym segmencie
poza napojami sprzedawanymi pod marką „Hoop” Emitent w swojej ofercie posiada również „Hoopki”

– napoje skierowane do młodych konsumentów, czy też tzw. „Hoop tea”.

W obu powyższych segmentach Spółka produkuje również napoje pod markami prywatnymi.
Produkcja pod „markami prywatnymi” jest  to produkcja napojów według uzgodnionej receptury na
zlecenie firm zewnętrznych, które następnie sprzedają je konsumentom pod własną marką
wykorzystując posiadane duże  sieci detaliczne.

Na takich zasadach w sieci sklepów „Biedronka” sprzedawane są napoje pod marką „VIVAT”,  w sieci
Makro Cash & Carry napoje „ARO” , w sieci Eurocash napoje „VOLCANO” i „Cola Swing”, a w

sieci Leader Price napoje „LEADER PRICE”. Obecnie spółka rozpoczęła produkcję nowych napojów
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zaliczanych do grupy marek prywatnych pod nazwami „ Siesta”  dla firmy dystrybucyjnej Żywiec
Trade Holding sp. z o.o.

Napoje pozostałe są to przede wszystkim innowacyjne produkty, takie jak  napoje izotoniczno –

energetyzujące „Koop”.

Najbardziej dynamiczny wzrost sprzedaży wykazuje wprowadzona na rynek w roku 2000 woda
„ Arctic”, obrót którą w roku 2002 osiągnął 34 272 tys. PLN wobec 17.015 tys PLN w roku 2001, co

oznacza ponad dwukrotny wzrost.  Ponadto w wyniku przejęcia spółki PPWM „Woda Grodziska” Sp.
z o.o. portfel Spółki powiększył się o produkcję wody źródlanej „Woda Grodziska”, która to marka
jest bardzo dobrze znana na rynku wielkopolskim, oraz wody źródlanej o nazwie „Oktawa”.

W połowie 2002 roku HOOP S.A. została właścicielem 50% udziałów w spółce dystrybucyjnej Dom
Handlowy Megapak Sp. z o.o. z siedzibą w Rosji. W/w spółka zajmuje się dystrybucją napojów pod
marką Hoop, wody mineralnej pod marką Arctic oraz  napojów alkoholowych Hooch na obszarze

Rosji. Jednakże skala działalności tej spółki w roku 2002 była nieistotna i nie wpływała na wyniki
osiągane przez Grupę Kapitałową Emitenta.

Podstawowym rynkiem zbytu wyrobów HOOP S.A. jest obszar Polski.

1.3 Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzą:

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot
przedsiębiorst
wa

Charakter
powiązania
kapitałowego

Udział w
kapitale
zakładowym

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Przedsiębiorstwo Produkcji
Wód Mineralnych „Woda
Grodziska” Sp. z o.o.

Grodzisk
Wielkopolski

dzierżawa
środków
trwałych

Spółka
zależna

99,81 99,81

Dom Handlowy Megapak
Sp. z o.o.

Widnoje,
Rosja

dystrybucja
napojów

Spółka
zależna

50 50

1.4 Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta

Do głównych czynników wpływających na przyszłe wyniki Emitenta należą:

- Sytuacja na rynku napojów w Polsce;

- Poziom cen podstawowych surowców;

- Zmiany w ustawodawstwie;

- Kurs EURO oraz USD;

- rozbudowa, w oparciu o wdrożony i rozwijany system informatyczny MFG-PRO,
rachunkowości zarządczej i wprowadzenie systemu kontrolingu umożliwiającego sprawne i
efektywne zarządzanie firmą;
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- zmiany poziomu cen podstawowych surowców do produkcji napojów zwłaszcza cukru i
preform do produkcji butelek PET szczególnie w kontekście ewentualnego wejścia Polski do
Unii Europejskiej;

Powyższe czynniki zostały opisane w pkt 4 rozdziału VI Prospektu.

1.5 Opis strategii i rozwoju Emitenta

Strategia spółki HOOP S.A. na najbliższe lata zakłada znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży
produktów co ma jej zapewnić silną pozycję na krajowym rynku. W celu realizacji powyższej strategii
planuje się  zintensyfikowanie działań promocyjno – marketingowych oraz dalszą rozbudowę sieci
dystrybucji i zwiększanie tym samym dostępności produktów firmy HOOP S.A. Spółka nie wyklucza
również akwizycji innych producentów działających na rynku Polskim. Obecnie firma prowadzi
badania nad możliwością wejścia ze swoimi produktami na rynki państw ościennych (Niemiec,
Słowacji, Czech, Rosji i innych).

Oceniając dotychczasowy rozwój rynku napojów w Polsce oraz porównując poziom spożycia w kraju
do spożycia w krajach Europy Zachodniej można przyjąć, że perspektywy rozwoju HOOP S.A. są
dobre. W ocenie Zarządu bardzo realny jest dalszy wzrost udziału produktów firmy w rynku, a tym
samym dynamiczny rozwój firmy w najbliższych latach.

1.6 Osoby zarządzające Emitentem

Dariusz Wojdyga Prezes Zarządu

Marek Jutkiewicz Wiceprezes Zarządu

1.7 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz % głosów na WZA
Wojdyga Dariusz 59,93
Jutkiewicz Marek 39,96

Wyżej wskazane udziały procentowe głosów na WZA zostały ustalone w przy uwzględnieniu
następujących czynników:

1. akcje imienne serii A, B i C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że każda
akcja daje prawo  do 2 głosów na WZA;

2. Emitent posiada 111.776 akcji własnych, w tym 100.000,- akcji imiennych serii B i 11.776 akcji
imiennych serii C, z których zgodnie z art. 364 § 2 KSH, Emitent nie wykonuje prawa głosu.

2 Czynniki powodujące wysokie ryzyko dla nabywcy akcji Emitenta

2.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

2.1.1 Ryzyko związane z warunkami pogodowymi

Spółka działa w branży silnie uzależnionej od warunków pogodowych w lecie. Deszcze i stosunkowo
niskie temperatury (tak jak w 2000 roku) powodują spadek spożycia napojów. Formą zabezpieczenia
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Spółki jest zwiększanie udziału w sprzedaży oraz wprowadzanie na rynek produktów mniej
wrażliwych na warunki pogodowe, takich jak napoje niegazowane,  woda mineralna i źródlana, napój
KOOP.

Jednakże należy zauważyć, iż wrażliwość silnych marek na zmianę warunków pogodowych jest
znacząco mniejsza od wrażliwości marek słabych.

2.1.2 Ryzyko związane z konkurencją

Obecnie największą konkurencję dla wyrobów Spółki stanowią produkty Coca Cola Company oraz

PepsiCo. Należy jednak podkreślić, iż obie te firmy lokują swoje produkty głównie w grupie Premium

oferując produkty o najwyższej jakości oraz najwyższych cenach. Upozycjonowanie wyrobów  Spółki
polegające na tym, że wyroby „Premium - o najwyższej, porównywalnej jakości dostępne są w cenach
15%-20% niższych niż wyroby Coca Coli i PepsiCo, zostało pozytywnie odebrane przez konsumentów
i przyczyniło się do szybkiego wzrostu sprzedaży wyrobów HOOP S.A.

Zagrożenie stanowiłaby radykalna zmiana strategii koncernów, polegająca na znaczącym obniżeniu
ceny celem zwiększenia udziału w rynku i zepchnięcia zeń liczących się konkurentów.

Ponieważ zarówno Coca Cola jak i PepsiCo ponoszą bardzo duże nakłady na marketing oraz
dystrybucję, co musi znajdować odzwierciedlenie w cenie wyrobu, nie wydaje się prawdopodobne, aby
w najbliższych latach doszło do realizacji powyższego scenariusza.

2.1.3 Ryzyko zmian cen podstawowych surowców

Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki Spółki jest poziom cen surowców wykorzystywanych
do produkcji napojów zwłaszcza cukru i preform.

Ceny cukru są cenami regulowanymi i zależą przede wszystkim od sytuacji na rynku krajowym.
Jednakże należy zauważyć, iż po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej ceny cukru będą
zależały nie tylko od sytuacji na rynku krajowym, lecz także od poziomu cen obowiązujących w Unii
Europejskiej, który obecnie kształtuje się na wyższym poziomie niż ceny krajowe. W związku z tym w
połowie 2004 roku może nastąpić istotny wzrost cen cukru trudny do oszacowania w chwili obecnej.
Jednakże ewentualny wzrost cen cukru dotknie wszystkich producentów napojów słodzonych cukrem,
dlatego też zdaniem Zarządu Spółki w większości efekt ten spowoduje podniesienie cen produktów
przez wszystkich graczy rynkowych i nie powinien mieć istotnego wpływu na wyniki Emitenta

Ceny preform oraz innych surowców wytwarzanych z tworzyw sztucznych są wysoce wrażliwe na
poziom cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych, który jest bardzo trudny do oszacowania.
Zarząd nie jest w stanie zapewnić, iż niekorzystna zmiana cen surowców w przyszłości nie wpłynie
negatywnie na osiągane przez Spółkę wyniki.

Jednakże, w celu minimalizowania zagrożeń spowodowanych niekorzystnymi zmianami cen
surowców, podpisywane są z dostawcami umowy gwarantujące możliwość zakupu przez cały sezon
podstawowych surowców (np. cukru) po cenie  nie wyższej niż ustalona cena maksymalna, a także
zwiększane są zapasy materiałów do produkcji w okresach kiedy ich cena jest najniższa.
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2.1.4 Ryzyko podatkowe

Działalność Spółki jest obciążona zwiększonym ryzykiem podatkowym z uwagi na specyficzne
rozwiązania z zakresu ulg podatkowych dla jednostek o statusie zakładu pracy chronionej.

2.1.5 Ryzyko wystąpienia zobowiązań z tytułu zawartych umów pożyczek przez Spółkę PPWM
Woda Grodziska Spółka z o.o.

Spółka zależna od HOOP S.A. – PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. posiada sporne zobowiązania z
tytułu zawartych umów pożyczek na łączną kwotę 1.000 tys. zł, które nie zostały ujęte w księgach.
Zobowiązania te są zabezpieczone na majątku spółki. Obecnie prowadzone są czynności prawne
zmierzające do wyjaśnienia i uregulowania spornych kwestii. W związku z tym, że ostatecznych
skutków nie da się ocenić w sprawozdaniu finansowym nie utworzono żadnych rezerw na
zobowiązania z tego tytułu.

PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. celem zabezpieczenia spłaty pożyczek ustanowiła dwie hipoteki
zwykłe: pierwszą – w kwocie 150.000 złotych, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej  w Grodzisku Wielkopolskim, ujawnioną w księdze wieczystej KW 35011 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grodzisku Wielkopolskim oraz drugą – w kwocie
850.000 złotych, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie,
ujawnioną w księdze wieczystej KW 34413 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy –
Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych oraz poddała się wprost rygorowi egzekucji z aktu
notarialnego w trybie art. 777 pkt 4 Kpc.

Opisane powyżej obciążone hipotekami nieruchomości nie mają istotnego znaczenia dla działalności
gospodarczej PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. Nie istnieje żadne istotne ryzyko inwestycyjne oraz
konsekwencje finansowe dla Emitenta i jego Grupy Kapitałowej związane z wyżej wymienionymi
pożyczkami.

2.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność

2.2.1 Ryzyko gospodarcze

Rozwój sektora, w którym działa Spółka, jest nierozerwalnie związany z rozwojem gospodarczym
kraju (który kształtują takie wskaźniki jak np. inflacja, czy wzrost PKB).

W roku 2002 w gospodarce światowej wystąpiły niekorzystne zjawiska świadczące o możliwości
spadku dynamiki światowego wzrostu gospodarczego. Z uwagi na wzajemne powiązania gospodarek
poszczególnych krajów, osłabienie kondycji gospodarczej jednego kraju wpływa ujemnie na stan
gospodarki innego kraju.

2.2.2 Ryzyko kursowe

Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom cen surowców jest kurs PLN w stosunku do EURO,
gdyż część surowców pochodzi z zagranicy. Ponadto większość umów leasingowych

denominowanych jest w EURO. W miarę zbliżania się daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
ceny surowców oraz kurs PLN powinny się stabilizować.
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2.2.3 Ryzyko zmiany przepisów podatkowych dotyczących Zakładów Pracy Chronionej

Emitent oczekuje zmian zasad subwencjonowania zakładów pracy chronionej od początku 2004 roku.
Zgodnie ze znanymi Emitentowi na dzień sporządzenia Prospektu zmianami odpowiednich ustaw
zwrot podatku VAT zostanie zastąpiony bezpośrednimi dopłatami do każdego niepełnosprawnego
pracownika. Kwoty dopłat będą średnio o 50% niższe niż obecnie obowiązujące maksymalne kwoty
zwrotu VAT. Oznacza to zmniejszenie o około 50% głównych przychodów związanych z
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. W przypadku HOOP S.A. dotyczy to kwoty wynoszącej w
2002 roku 17.710 tys. zł. Oznacza to pomniejszenie przychodów o około 9.000 tys. zł., co biorąc pod
uwagę obecnie osiągane wyniki i plany dalszego rozwoju nie powinno stanowić kwoty decydującej o
kondycji firmy. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że większość polskich firm z branży napojowej
jest zakładami pracy chronionej, co oznacza, że po zmianie warunków na mniej korzystne nastąpi
prawdopodobnie niewielka podwyżka cen napojów (w granicach 2%) co w pełni zrekompensuje
zmniejszenie przychodów związanych z posiadaniem statusu zakładu pracy chronionej.

2.3 Czynniki ryzyka związane z akcjami Emitenta

2.3.1 Ryzyko znacznego akcjonariusza

Na dzień sporządzenia prospektu pan Dariusz Wojdyga posiadał 59,27% akcji Spółki uprawniających
do 59.93% głosów na WZA Spółki, natomiast pan Marek Jutkiewicz posiadał 39.51% akcji Emitenta
uprawniających do 39.96% głosów na WZA Spółki. Po emisji Akcji Serii E, przy uwzględnieniu
zamiaru zbycia przez pana Dariusza Wojdygę do 900.000 akcji serii D oraz pana Marka Jutkiewicza do

600.000 akcji serii D, i przy założeniu, że objętych zostanie jedynie 500.000 Akcji Serii E, pan Dariusz
Wojdyga posiadać będzie 47,97% akcji Emitenta uprawniających do 49,20% głosów na WZA Spółki,
a pan Marek Jutkiewicz posiadać będzie 31,98% akcji Emitenta uprawniających do 32,68% głosów na
WZA Spółki. Przy założeniu, że objętych zostanie 5.000.000 Akcji Serii E, pan Dariusz Wojdyga
posiadać będzie 33,66% akcji Emitenta uprawniających do 34,78% głosów na WZA Spółki, a pan
Marek Jutkiewicz posiadać będzie 22,44% akcji Emitenta uprawniających do 23,19% głosów na WZA
Spółki. Ponadto zgodnie ze statutem Spółki akcjonariusze będący w posiadaniu akcji serii A są
uprawnieni do powoływania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. W związku z powyższym
wpływ powyższych akcjonariuszy na zarządzanie Spółką jest znaczący.

2.3.2 Ryzyko niedojścia Emisji Akcji serii E do skutku

W przypadku, gdy w terminie Oferty nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co najmniej
500 000 Akcji Emisja nie dojdzie skutku.

Emisja nie dojdzie do skutku również w przypadku, gdy w okresie 6 miesięcy od daty podjęcia
uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, Zarząd Spółki nie wystąpi do Sądu Rejestrowego o
rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego, lub gdy uprawomocni się postanowienie Sądu
Rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

2.3.3 Ryzyko znacznej podaży akcji

Nie można wykluczyć pojawienia się znacznej podaży akcji ze strony nowych akcjonariuszy
począwszy od dnia wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na GPW.
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Podobnie nie można wykluczyć podaży znacznych pakietów akcji Spółki znajdujących się w
posiadaniu obecnych jak i przyszłych akcjonariuszy. Zwiększenie podaży akcji w obrocie może mieć
niekorzystny wpływ na kształtowanie się ich kursu.

2.3.4 Ryzyko wahań kursowych i ograniczonej płynności inwestycji

Charakterystyczną cechą polskiego rynku kapitałowego są między innymi znaczne wahania cen akcji
oraz wolumenu obrotów w krótkich przedziałach czasu. Szczególnie inwestorzy zainteresowani
przeprowadzaniem transakcji kupna lub sprzedaży znacznych pakietów akcji powinni uwzględnić
ryzyko czasowego ograniczenia ich płynności, a także znacznych wahań ich kursu. Ponadto nie jest
możliwe precyzyjne określenie terminu wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na GPW. Z tych
powodów inwestorzy nabywający Akcje Serii E powinni brać pod uwagę ryzyko przejściowego
ograniczenia płynności inwestycji.

2.3.5 Zawieszenie obrotu akcjami

GPW może zawieszać obrót giełdowy akcjami spółek publicznych, które nie wypełniają określonych
obowiązków w zakresie ujawniania informacji, a także w niektórych innych przypadkach określonych
w Regulaminie GPW. Nie ma pewności, czy taka sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do
akcji Emitenta.

2.3.6 Wykluczenie papierów wartościowych z publicznego obrotu

W sytuacji, gdy spółki nie dopełniają określonych obowiązków wymaganych prawem, w
szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Prawa o Publicznym Obrocie Papierami
Wartościowymi, KPWiG może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną
lub może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych wyemitowanych przez ten podmiot z
publicznego obrotu lub nałożyć obie te kary łącznie. Nie ma pewności, że taka sytuacja nie wystąpi w
przyszłości w odniesieniu do akcji Emitenta.

2.3.7 Ryzyko związane z notowaniem Praw Do Akcji Serii E

Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko , iż w sytuacji nie dojścia do skutku emisji Akcji Serii E,
posiadacz  PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się
na koncie inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji Serii E. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW
może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji gdy cena jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA
będzie wyższa od ceny emisyjnej Akcji Serii E.

3 Wybrane dane finansowe

3.1 Emitent

W tys. PLN I kw. 2003 2002 2001 2000
Przychody ze sprzedaży 57 994 349 868 330 776 277 874
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 347 33 007 18 987 -2 653
Zysk (strata) brutto 861 20 509 15 248 -8 319
Zysk (strata) netto 1 309 19 664 14 293 -3 991
Aktywa razem 212 344 190 155 175 835 162 237
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 162 187 150 765 133 189 133 884
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W tys. PLN I kw. 2003 2002 2001 2000
Zobowiązania długoterminowe 37 423 32 566 39 571 40 090
Zobowiązania krótkoterminowe 114 897 108 068 79 217 82 082
Kapitał własny (aktywa netto) 50 157 39 390 42 646 28 353
Kapitał zakładowy 10 089 631 631 631
Liczba akcji (w szt.)* 9 976 800** 518 760** 630 536 630 536
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,13 37,9 22,7 -6,3
Rozwodniony zysk (strata) na akcję zwykłą (w PLN) 0,19 33,1 - -
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję (w PLN) - 3,86 0,0 0,0

* W październiku 2002 r. dokonano podziału akcji w stosunku 4:1. Liczba akcji we wszystkich prezentowanych
okresach ujmuje dokonany split.
** Liczba akcji została wyliczona na potrzeby zaprezentowania zysku netto na jedną akcję i nie obejmuje
111.776 akcji własnych Emitenta, nie posiadających prawa do dywidendy

3.2 Grupa kapitałowa

W tys. PLN I kw. 2003 2002
Przychody ze sprzedaży 58 844 350 086
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 059 29 604
Zysk (strata) brutto 650 16 990
Zysk (strata) netto 1 099 16 153
Aktywa razem 218 684 198 166
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 169 969 159 879
Zobowiązania długoterminowe 37 424 32 566
Zobowiązania krótkoterminowe 119 502 113 810
Kapitał własny (aktywa netto) 46 427 35 879
Kapitał zakładowy 10 089 631
Liczba akcji (w szt.) 9 976 800* 518 760*
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,11 31,14
Rozwodniony zysk (strata) na akcję zwykłą (w PLN) 0,14 27,23
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję (w PLN) - 0,00

* Liczba akcji została wyliczona na potrzeby zaprezentowania zysku netto na jedną akcję i nie obejmuje 111.776
akcji własnych Emitenta, nie posiadających prawa do dywidendy

Spółka w latach 2000-2001 nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych

4 Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania
zobowiązań Emitenta oraz jego grupy kapitałowej

4.1 Emitent

I kw. 2003 2002 2001 2000
Stopa zwrotu z kapitału 2,6% 49,9% 33,5% -14,1%
Stopa zwrotu z aktywów 0,6% 10,3% 8,1% -4,4%
Rentowność sprzedaży netto 2,3% 5,6% 4,3% -1,4%
Stopa wypłaty dywidendy - 10% 0,00 0,00
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 3,23 3,83 3,12 4,72

Zasady wyliczenia wskaźników przedstawiono w pkt 1 rozdziału VI Prospektu.
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4.2 Grupa kapitałowa

I kw. 2003 2002
Stopa zwrotu z kapitału 2,4% 45,0%
Stopa zwrotu z aktywów 0,5% 8,2%
Rentowność sprzedaży netto 1,9% 4,6%
Stopa wypłaty dywidendy - 12%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 3,66 4,46

Spółka w latach 2000-2001 nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

5 Cele emisji

5.1 Cel emisji akcji

Wpływy z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na następujące cele:

- 60-80 mln PLN – zakup udziałów w spółce Megapak Sp. z o.o. z siedzibą w Widnoje (obwód

moskiewski), Federacja Rosyjska, której działalność koncentruje się na usługowej produkcji
napojów bezalkoholowych na zlecenie takich koncernów jak PepsiCo oraz produkcją napojów
alkoholowych na zlecenie m.in. Cors (pod marką Hooch);

- 5-10 mln – wzmocnienie dystrybucji i marketingu Spółki poprzez m.in. zakup udziałów w
firmach zajmujących się dystrybucją produktów Spółki na terenie Polski;

- 60 mln – akwizycja producentów wody mineralnej lub soków owocowych;

Wszystkie wyżej wymienione cele są niezależne i mają równie istotne znaczenie dla Spółki. W
przypadku, gdy wpływy z emisji będą niewystarczające Emitent dopuszcza możliwość realizacji
wybranego z powyższych celów, bądź zrealizuje wszystkie powyższe cele dodatkowo wykorzystując
środki własne lub środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, tj. kredyty bankowe, pożyczki lub emisje
instrumentów dłużnych.

Do czasu rozpoczęcia realizacji celów Emisji, środki lokowane będą w bezpieczne, krótkoterminowe
instrumenty finansowe oraz mogą zasilać kapitał obrotowy Spółki.

W chwili obecnej Emitent posiada wyłączność na prowadzenie negocjacji z udziałowcami firmy
Megapak Sp z o.o. Ponadto Spółka prowadzi rozmowy z dystrybutorami produktów Spółki oraz
producentami wód, napojów i soków owocowych.

5.2 Wykorzystanie wpływów z poprzednich emisji

W 1998 roku zostały wyemitowane akcje serii B (25.000 szt.) i akcje serii C (20.714 szt.) objęte przez
Polish Pre-IPO Fund, SICAV Societe d’Investissement a Capital Variable (spółka ze zmiennym
kapitałem udziałowym) z siedzibą w Luksemburgu. Środki uzyskane ze sprzedaży w/w akcji zostały
zgodnie z założonymi celami przeznaczone na zakup zakładu napojowego od Browarów Tyskich,

zakup linii do rozlewania napojów i zwiększenie poziomu środków obrotowych.

W styczniu 2003 roku zostały wyemitowane 9.458.040 akcji serii D. Środki uzyskane z emisji tych
akcji, w kwocie 9.458.040 zł, zgodnie z założonymi celami, przeznaczono na zwiększenie środków
obrotowych Spółki..
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5.3 Wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie

W sytuacji, gdyby powyżej wskazane cele nie dawały gwarancji wykreowania wartości dla
akcjonariuszy, cele emisji mogą ulec zmianie. Ponieważ uchwała Walnego Zgromadzenia nie
precyzuje celów, na które powinny zostać przeznaczone środki pochodzące z Emisji, zmiana celów
leży w gestii Zarządu Spółki. Informacja o ewentualnej zmianie celów emisji zostanie podana do
publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego.

6 Opis podstawowych czynników mających wpływ na cenę emisyjną oferowanych papierów
wartościowych oraz zasady ustalania tej ceny

Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez Emitenta na podstawie rekomendacji udzielonej

przez Oferującego w oparciu o przeprowadzony przed Publiczną Subskrypcją proces budowy „księgi
popytu”, o którym mowa w pkt 10.6. rozdziału III niniejszego Prospektu.

Emitent może postanowić również o ustaleniu przedziału cenowego, w ramach którego inwestorzy
biorący udział w procesie budowy „księgi popytu” będą określać oferowaną przez siebie cenę za jedną
akcję.

W takim przypadku ww. przedział cenowy zostanie ustalony z uwzględnieniem następujących
czynników:

§ warunków panujących na rynku kapitałowym,
§ przewidywań dotyczących przyszłych wyników i perspektyw rozwoju Grupy Hoop

7 Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców

Przy założeniu, iż zostanie objętych 500.000 Akcji Serii E

PLN
Cena emisyjna jednej akcji
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją (na dzień 31.03.2003) 4,97
Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji
Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma)
Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję

Nabyte akcje
Łączny wkład pieniężny do
kapitału spółki

liczba procent wartość (PLN) procent

Średnia cena
zapłacona za jedną
akcję

Dotychczasowi
akcjonariusze

10 088 576 95,28 29.275.059* 2,91

Nowi nabywcy* 500 000 4,72

Razem 10 588 576 100,00 100,00

* Łączna wartość wkładów pieniężnych wniesionych przez  akcjonariuszy wynosi: 29.275.059,- PLN. Akcje serii A zostały objęte aportem w

postaci majątku Spółki HOOP International sp. z o.o. w wyniku zmiany formy prawnej.
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Przy założeniu, iż zostanie objętych 5.000.000 Akcji Serii E

PLN
Cena emisyjna jednej akcji
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją (na dzień 31.03.2003) 4,97
Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji
Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma)
Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję

Nabyte akcje
Łączny wkład pieniężny do
kapitału spółki

liczba procent wartość (PLN) procent

Średnia cena
zapłacona za jedną
akcję

Dotychczasowi
akcjonariusze

10 088 576 66,86 29.275.059* 2,91

Nowi nabywcy* 5 000 000 33,14

Razem 15 088 576 100,00 100,00

* Łączna wartość wkładów pieniężnych wniesionych przez  akcjonariuszy wynosi: 29.275.059,- PLN. Akcje serii A zostały
objęte aportem w postaci majątku Spółki HOOP International sp. z o.o. w wyniku zmiany formy prawnej.

8 Dane finansowe dotyczące wartości księgowej i zobowiązań Emitenta

Na dzień 30 kwietnia 2003 roku wartość księgowa wynosiła 50.008 tys. PLN, a wartość zobowiązań i
rezerw na zobowiązania 185.281tys. PLN.
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 Rozdział II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie

1 Emitent –

Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne

Nazwa: HOOP Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej
firmy HOOP S.A.

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Jana Olbrachta 94
numer telefonu: 22 338 18 18
numer telefaksu: 22 338 18 28
e-mail: warszawa@hoop.com.pl
adres internetowy: www.hoop.com.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotów sporządzających prospekt
Imię i nazwisko Stanowisko
Dariusz Wojdyga Prezes Zarządu
Marek Jutkiewicz Wiceprezes Zarządu
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Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta

Działając w imieniu Hoop S.A oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe,
rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest
wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza
ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć
znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego
wyniki finansowe.

..........................

Dariusz Wojdyga

Prezes Zarządu

..........................

Marek Jutkiewicz

Wiceprezes Zarządu



Rozdział II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Prospekt Emisyjny

14

2 Podmioty sporządzające prospekt

2.1 Emitent

Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne

Nazwa: HOOP Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej
firmy HOOP S.A.

Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Jana Olbrachta 94
numer telefonu: 22 338 18 18
numer telefaksu: 22 338 18 28
e-mail: warszawa@hoop.com.pl
adres internetowy: www.hoop.com.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotów sporządzających prospekt
Imię i nazwisko Stanowisko
Dariusz Wojdyga Prezes Zarządu
Marek Jutkiewicz Wiceprezes Zarządu

Odpowiedzialność Emitenta jako podmiotu sporządzającego Prospekt ograniczona jest do informacji
zawartych w rozdziale I z wyłączeniem pkt 2.3, w rozdziale III pkt 1, 2, 8, 9, 11 i 12, w rozdziale IV
pkt 20 i 21, w rozdziale V pkt 1-7 i 15.1, w rozdziale VI, w rozdziale VIII za wyjątkiem opinii
biegłego rewidenta, w rozdziale IX oraz w rozdziale X załączniki 1-3 oraz 7.

Powiązania sporządzającego prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu
sporządzającego prospekt z Emitentem oraz podmiotem dominującym wobec Emitenta

Pan Dariusz Wojdyga pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz Pan Marek Jutkiewicz pełniący
funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę. Ponadto
obaj panowie są akcjonariuszami Spółki.

Poza wyżej wymienionymi nie występują inne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani
umowne pomiędzy Emitentem oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta
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Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta jako podmiotu
sporządzającego Prospekt

Oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Emitent został
sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte w częściach
Prospektu, za sporządzenie których odpowiada Emitent, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

..........................

Dariusz Wojdyga

Prezes Zarządu

..........................

Marek Jutkiewicz

Wiceprezes Zarządu
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2.2 CA IB Financial Advisers Sp. z o.o.

Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne

Firma: CA IB Financial Advisers Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Emilii Plater 53

00–113 Warszawa
numer telefonu: +48 22 / 520 9450
numer telefaksu: +48 22 / 520 9451
e-mail: corpfin.pl@ca–ib.com

Osoby działające w imieniu CA IB Financial Advisers Sp. z o.o.

Paweł Tamborski Członek Zarządu
Piotr Samojlik Członek Zarządu
Odpowiedzialność CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jako podmiotu sporządzającego Prospekt
ograniczona jest do informacji zawartych we wstępie, w rozdziale I z wyjątkiem pkt 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
2.1, 3, 5 i 8 w rozdziale V pkt 1-7 i 15.1, w rozdziale VI z wyjątkiem pkt 5, w rozdziale X załączniki 4,
5, 7 oraz 8.

Powiązania sporządzającego prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu
sporządzającego prospekt z Emitentem oraz podmiotem dominującym wobec Emitenta

Pomiędzy CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. oraz osobami działającymi w imieniu CA IB Financial

Advisers Sp. z o.o. a Emitentem oraz podmiotem dominującym wobec Emitenta nie istnieją żadne
powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani umowne za wyjątkiem umowy zawartej z
Emitentem o świadczenie usług w związku z wprowadzeniem Akcji Emitenta do publicznego obrotu.
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Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu CA IB Financial Advisers
Sp. z o.o. jako podmiotu sporządzającego Prospekt

Oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest CA IB Financial

Advisers Sp. z o.o. został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że
informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których odpowiada CA IB Financial

Advisers Sp. z o.o., są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których
ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

..............................

Piotr Samojlik

Członek Zarządu

..................................

Paweł Tamborski

Członek Zarządu
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2.3 CA IB Securities S.A.

Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne

Firma: CA IB Securities S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Emilii Plater 53

00–113 Warszawa
numer telefonu: +48 22 / 520 9999
numer telefaksu: +48 22 / 520 9998
e-mail: Securitiespl@ca–ib.com

Osoby działające w imieniu CA IB Securities S.A.

Wojciech Sadowski Prezes Zarządu
Paweł Tamborski Prokurent

Odpowiedzialność CA IB Securities S.A. jako podmiotu sporządzającego Prospekt ograniczona jest do
informacji zawartych w rozdziale III pkt 10.

Powiązania sporządzającego prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu
sporządzającego prospekt z Emitentem oraz podmiotem dominującym wobec Emitenta

Pomiędzy CA IB Securities S.A. oraz osobami działającymi w imieniu CA IB Securities S.A. a

Emitentem oraz podmiotem dominującym wobec Emitenta nie istnieją żadne powiązania personalne,
strukturalne, kapitałowe ani umowne za wyjątkiem umowy zawartej z Emitentem o świadczenie usług
w związku z wprowadzeniem Akcji Emitenta do publicznego obrotu.
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Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu CA IB Securities S.A. jako
podmiotu sporządzającego Prospekt

Oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest CA IB Securities

S.A. został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte
w częściach Prospektu, za sporządzenie których odpowiada CA IB Securities S.A., są prawdziwe i
rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest
wymagane przepisami prawa.

..............................

Wojciech Sadowski

Prezes Zarządu

..................................

Paweł Tamborski

Prokurent
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2.4 Doradca Prawny

Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne

Nazwa: M.Furtek i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka
jawna

Siedziba: Warszawa
Adres: Ul. Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa
numer telefonu: (22) 826 32 00
numer telefaksu: (22) 826 32 08
e-mail: sekretariat@furtek.pl
adres internetowy:

Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotów sporządzających prospekt
Imię i nazwisko stanowisko
Dorota Łempicka Wspólnik

Odpowiedzialność M.Furtek i Wspólnicy Kancelarii Prawniczej Spółki jawnej jako podmiotu
sporządzającego Prospekt ograniczona jest do informacji zawartych w rozdziale III pkt 3-9, w
rozdziale IV z wyjątkiem pkt 20 i 21, rozdziale V pkt 8-14, 15.2 i 16-19, rozdziale VII oraz w
rozdziale X załącznik 5 i 8.

Powiązania M.Furtek i Wspólnicy Kancelarii Prawniczej Spółki jawnej oraz wspólnika
działającego w jej imieniu z Emitentem oraz podmiotem dominującym wobec Emitenta

Pomiędzy M.Furtek i Wspólnicy Kancelarią Prawniczą Spółką jawną i Emitentem oraz podmiotem
dominującym wobec Emitenta istnieją następujące powiązania:

1) Umowa z dnia 10 lipca 2000 roku, na podstawie której Kancelaria świadczy na rzecz Emitenta
stałą obsługę prawną.

2) Umowa z dnia 14 marca 2003 roku, na podstawie której Kancelaria świadczy na rzecz
Emitenta pomoc prawną przy przygotowaniu Prospektu.

Poza wyżej wymienionymi nie występują inne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe ani
umowne pomiędzy M.Furtek i Wspólnicy Kancelarią Prawniczą Spółką jawną i jej wspólnikami a
Emitentem oraz z podmiotem dominującym wobec Emitenta.
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Oświadczenie o odpowiedzialności osoby działającej w imieniu M.Furtek i Wspólnicy Kancelarii
Prawniczej Spółki jawnej.

Działając w imieniu M.Furtek i Wspólnicy Kancelarii Prawniczej Spółki jawnej oświadczam, że
Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialna jest M.Furtek i Wspólnicy Kancelaria

Prawnicza Spółka jawna, został sporządzony z zachowaniem należytej staranności oraz że informacje
zawarte w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialna jest M.Furtek i Wspólnicy Kancelaria

Prawnicza Spółka jawna są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności,
których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

______________

Dorota Łempicka
wspólnik
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3 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Podmiotem uprawnionym, wydającym opinię o badanym sprawozdaniu finansowym Emitenta
i skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1.01. do 31.12.2002 roku
oraz sprawozdaniu finansowym za okres 1.01. do 31.01.2003 roku , zamieszczonych w Prospekcie

jest:

Firma Spółki: Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.

Siedziba Spółki: Warszawa

Adres i numery telekomunikacyjne: 00-097 WARSZAWA, ul. Fredry 6
Tel. (022) 511-08-11
Fax. (022) 511-08-13

Adres głównej strony internetowej: www.deloitteCE.com

Podstawa uprawnień: podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem
ewidencyjnym 73 prowadzoną przez KIBR

W imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o. o. jako podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdań finansowych w zakresie odpowiedzialności za opinie o prawidłowości, rzetelności i
jasności sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1.01.- 31.12.2002r., skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres 1.01.- 31.12.2002r. oraz sprawozdania
finansowego Emitenta za okres 1.01.-31.01.2003r. zawartych odpowiednio w niniejszym Prospekcie,

działają:

Maria Rzepnikowska - Prezes Zarządu
zam. w Łodzi

Zuzanna Kłys – Członek Zarządu
zam. w Łodzi

Biegły rewident dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta za okres 1.01.- 31.12.2002r.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 1.01.-
31.12.2002r., zamieszczonych w Prospekcie:

Zuzanna Kłys - Biegły Rewident
nr ewid. 2145

zam. w Łodzi

Biegły rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1.01.- 31.01.2003r.
zamieszczonego w Prospekcie:

Lidia Pstrocka  Piorun  - Biegły Rewident
nr ewid. 9698

zam. w Łodzi
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Pomiędzy Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. jako podmiotem uprawnionym do badania

sprawozdań finansowych oraz osobami działającymi w imieniu Deloitte & Touche Audit Services

Sp. Z o.o., a także biegłymi rewidentami dokonującymi badania sprawozdania finansowego Emitenta
za okres 1.01.- 31.12.2002r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Emitenta za okres 1.01.- 31.12.2002r. oraz sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1.01.-

31.01.2003r.,  a Emitentem, nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani
umowne, za wyjątkiem umów o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za okresy 1.01. –
31.12.2002r., 1.01 – 31.01.2003r. oraz doradztwo w zakresie przygotowania części prospektu
emisyjnego.
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Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu uprawnionego o wyborze na biegłego
rewidenta HOOP S.A. i Grupy Kapitałowej HOOP S.A. oraz potwierdzenie spełnienia
warunków przez Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o. do wyrażenia bezstronnej i
niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych

Oświadczamy, że Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.:

1. został wybrany na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za
okres

01.01.- 31.12.2002r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Emitenta za okres 01.01. – 31.12.2002r. Uchwałą nr 18/2002 Rady Nadzorczej z dnia
14.11.2002r. Badanie nasze stanowiło obowiązkowe badanie wynikające z art. 64 ustawy o
rachunkowości,

2. został wybrany na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za
okres

01.01.- 31.01.2003r. Uchwałą nr 14/2003 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2003r. Badanie
nasze nie stanowiło obowiązkowego badania w rozumieniu  art. 64 ustawy o rachunkowości,

3. spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniach finansowych
Spółki HOOP S.A.

W imieniu Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.

Maria Rzepnikowska

Prezes Zarządu

Zuzanna Kłys

Członek Zarządu
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Oświadczenie osoby dokonującej badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1.01. –
31.12.2002r. zawartego w Prospekcie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Emitenta za okres 1.01. – 31.12.2002r. zawartego w Prospekcie o spełnieniu
warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach
finansowych

Ja niżej podpisany biegły rewident oświadczam, iż spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej
i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym Emitenta za okres 1.01. – 31.12.2002r. oraz

o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 1.01. –
31.12.2002r.

Zuzanna Kłys

Biegły rewident

Nr ewid. 2145

Oświadczenie osoby dokonującej badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1.01. –
31.01.2003r. zawartego w Prospekcie  o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i
niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

Ja niżej podpisany biegły rewident oświadczam, iż spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej
i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym Emitenta za okres 1.01. – 31.01.2003r.

Lidia Pstrocka - Piorun

Biegły rewident

Nr ewid. 9698
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Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Deloitte & Touche Audit Services
Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz dokonującego
badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 01.01. – 31.12.2002r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie finansowe Emitenta zamieszczone w Prospekcie, obejmujące okres od 1 stycznia
2002 r. do 31 grudnia 2002r. zostało przez nas zbadane stosownie do:
§ rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.

694),

§ norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce.

2. Na podstawie dokonanego przez nas badania wydaliśmy z datą 31 marca 2003r. opinię
o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego, której pełna treść jest
zamieszczona w oryginalnej formie w części VIII Prospektu. Po dacie wydania naszej opinii
z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 01.01. – 31.12.2002r. nie wykonaliśmy
żadnych procedur dotyczących wyżej wymienionego sprawozdania finansowego.

3. Opinia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Emitenta za wyżej wymieniony
okres jest bez zastrzeżeń.

4. Porównywalne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie zostały sporządzone w sposób
zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki)
rachunkowości, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta za
okres od 01.01 – 31.12.2002r.

5. Forma prezentacji sprawozdania finansowego za okres 01.01.-31.12.2002r. oraz danych

porównywalnych Emitenta zamieszczonych w Prospekcie jest zgodna z wymogami

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku. w sprawie szczegółowych
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu z późniejszymi
zmianami.

Maria Rzepnikowska Zuzanna Kłys

      Prezes Zarządu Członek Zarządu

Zuzanna Kłys osoby reprezentujące podmiot

Biegły rewident        Deloitte & Touche
Nr ewid. 2145    Audit Services Sp. z o.o.

       00-097 Warszawa
           ul. Fredry 6

………………………………
podmiot uprawniony do badania

sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych

pod nr ewidencyjnym 73
prowadzoną przez KIBR
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Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Deloitte & Touche Audit Services
Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  oraz dokonującego
badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres
01.01. – 31.12.2002r.

Oświadczamy, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta zamieszczone w Prospekcie obejmujące okres
od 1 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r., zostało przez nas zbadane stosownie do:
§ rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, poz. 694

z 2002),

§ norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce,

2. Na podstawie przeprowadzonego przez nas badania wydaliśmy z datą 30 kwietnia 2003r. opinię
o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego, której
pełna treść jest zamieszczona w oryginalnej formie w części VIII Prospektu. Po dacie wydania
naszej opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Emitenta za okres 01.01. – 31.12.2002r. nie wykonaliśmy żadnych procedur dotyczących wyżej
wymienionego sprawozdania finansowego.

3.  Opinia biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za
wyżej wymieniony okres jest bez zastrzeżeń ze zwróceniem uwagi na notę nr 23 zawartą w
dodatkowych notach objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w której
Zarząd informuje o spornych zobowiązaniach z tytułu zawartych umów pożyczek przez spółkę
PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. na łączną kwotę 1.000 tys. zł, nie ujętych w księgach,
zabezpieczeniu tych zobowiązań na majątku Spółki oraz wycenie nieruchomości stanowiącej
przedmiot zabezpieczenia. Obecnie prowadzone są czynności prawne zmierzające do wyjaśnienia
i uregulowania spornych kwestii. W związku z tym, że ostatecznych skutków nie da się ocenić w
sprawozdaniu finansowym nie utworzono żadnych rezerw na zobowiązania z tego tytułu.

4. Porównywalne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie zostały sporządzone w sposób
zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki)
rachunkowości, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta za
okres od 01.01. – 31.12.2002r.

5. Forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01. – 31.12.2002r.

oraz danych porównywalnych Grupy Kapitałowej Emitenta zamieszczonych w Prospekcie jest
zgodna z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie

szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu
z późniejszymi zmianami.
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Maria Rzepnikowska Zuzanna Kłys

      Prezes Zarządu Członek Zarządu

Zuzanna Kłys osoby reprezentujące podmiot

Biegły rewident        Deloitte & Touche
Nr ewid. 2145    Audit Services Sp. z o.o.

       00-097 Warszawa
           ul. Fredry 6

………………………………
podmiot uprawniony do badania

sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych

pod nr ewidencyjnym 73
prowadzoną przez KIBR
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Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Deloitte & Touche Audit Services
Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz dokonującego
badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 01.01. – 31.01.2003r.

Oświadczamy, że:

1.  Sprawozdanie finansowe Emitenta zamieszczone w Prospekcie, obejmujące okres od 1 stycznia
2003 r. do 31 stycznia 2003r. zostało przez nas zbadane stosownie do:
§ rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.

694) za wyjątkiem  art. 64 ustawy,
§ norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych

Rewidentów w Polsce.

2. Na podstawie dokonanego przez nas badania wydaliśmy z datą 9 czerwca 2003r. opinię
o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego, której pełna treść jest
zamieszczona w oryginalnej formie w części VIII Prospektu. Po dacie wydania naszej opinii
z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 01.01. – 31.01.2003r. nie wykonaliśmy
żadnych procedur dotyczących wyżej wymienionego sprawozdania finansowego.

3. Opinia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Emitenta za wyżej wymieniony
okres jest bez zastrzeżeń.

4. Forma prezentacji sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.01.2003r. oraz danych

porównywalnych Emitenta zamieszczonych w Prospekcie jest zgodna z wymogami

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku. w sprawie szczegółowych
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu z późniejszymi
zmianami.

Maria Rzepnikowska Zuzanna Kłys

      Prezes Zarządu Członek Zarządu

Lidia Pstrocka - Piorun osoby reprezentujące podmiot

Biegły rewident        Deloitte & Touche
Nr ewid. 9698    Audit Services Sp. z o.o.

       00-097 Warszawa
           ul. Fredry 6

………………………………
podmiot uprawniony do badania

sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych

pod nr ewidencyjnym 73
     prowadzoną przez KIBR
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4 Oferujący

Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne

Firma: CA IB Securities S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Emilii Plater 53

00–113 Warszawa
numer telefonu: +48 22 / 520 9999
numer telefaksu: +48 22 / 520 9998
e-mail: Securitiespl@ca–ib.com

Osoby działające w imieniu CA IB Securities S.A.

Wojciech Sadowski Prezes Zarządu
Paweł Tamborski Prokurent

Powiązania Oferującego z Emitentem oraz podmiotem dominującym wobec Emitenta

Pomiędzy CA IB Securities S.A. oraz osobami działającymi w imieniu CA IB Securities S.A. a

Emitentem oraz podmiotem dominującym wobec Emitenta nie istnieją żadne powiązania personalne,
strukturalne, kapitałowe ani umowne za wyjątkiem umowy zawartej z Emitentem o świadczenie usług
w związku z wprowadzeniem Akcji Emitenta do publicznego obrotu.

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Oferującego

Niniejszym oświadczamy, że Oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i
przeprowadzeniu wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu.

..............................

Wojciech Sadowski

Prezes Zarządu

..................................

Paweł Tamborski

Prokurent
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 Rozdział III – Dane o emisji

1 Papiery wartościowe wprowadzane oraz oferowane w publicznym obrocie

Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu od 500.000 do 5.000.000
akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN każda oraz od 500.000 do
5.000.000 Praw Do Akcji Serii E

W ramach Publicznej Subskrypcji oferowanych jest 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o
wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Akcje zwykłe na
okaziciela Serii D

Liczba
[szt.]

Wartość
nominalna

[PLN]

Cena
emisyjna

[PLN]

Nadwyżka ceny
emisyjnej nad

wartością
nominalną

[PLN]

Szacunkowe
prowizje i

koszty emisji
[PLN]

Wpływy
Emitenta

[PLN]

1 2 3 4 5 6 7=(2 x 4)-6
Na jednostkę 1 1,00 0,5

Razem 5 000 000 5 000 000,00 2 525 000

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń co do przenoszenia jakichkolwiek praw z
oferowanych Akcji Serii E. Nie występują również ograniczenia umowne co do przenoszenia praw z
Akcji.

Statut Spółki nie przewiduje żadnych dodatkowych obowiązków związanych z posiadaniem Akcji.
Nabywcy Akcji nie są zobowiązani do żadnych dodatkowych świadczeń na rzecz Emitenta.

2 Koszty emisji

Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii E, jakie poniosła lub może ponieść Spółka wynoszą 2.525.000
PLN.

Na powyższą kwotę składają się:

Rodzaj wydatku [w PLN]
Koszty doradztwa 210 000

Koszty sporządzenia Prospektu i oferowania akcji w publicznym obrocie 2 000 000

Koszty publikacji Skrótu Prospektu i druku Prospektu 95 000

Opłaty i koszty administracyjne 200 000

Pozostałe 20 000

Razem 2 525 000

Koszty Emisji Akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego rozliczane będą zgodnie z
Art.36 pkt.2b Ustawy o Rachunkowości czyli zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości
nadwyżki wartości Emisji nad wartością nominalną Akcji a pozostała ich cześć zostanie zaliczona do
kosztów finansowych.
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3 Podstawa prawna emisji i wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu

Zgodnie z przepisami KSH organem uprawnionym do podejmowania uchwały w sprawie zwykłego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji jest walne zgromadzenie (art. 430 §
1 w zw. art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH).

Podstawą prawną akcji emisji serii E jest uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 29 kwietnia 2003 r., zgodnie z którą:

„(...)

§ 1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony z kwoty 10.088.576,- (słownie: dziesięć milionów
osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych o kwotę nie mniejszą niż 500.000,-
(słownie: pięćset tysięcy) złotych a nie większą niż 5.000.000,- (słownie: pięć milionów) złotych – w
drodze emisji nowych akcji serii E w liczbie nie mniejszej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) a nie
większej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) – do kwoty nie mniejszej niż 10.588.576,- (słownie:
dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych, a nie
większej niż 15.088.576,- (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset
siedemdziesiąt sześć) złotych. Ostateczne wartości: kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, liczby
(oznaczenia) nowych akcji serii E oraz kwoty kapitału zakładowego po niniejszym podwyższeniu,
dookreślone zostaną oświadczeniem Zarządu Spółki, złożonym w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 §
7 Ksh w zgodzie z poniższymi postanowieniami.

§ 2. Akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden)
złoty każda; będą akcjami zwykłymi; nie będą związane z nimi żadne szczególne uprawnienia; będą
uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2003 roku.

§ 3. Wyłącza się dotychczasowych Akcjonariuszy od prawa poboru akcji nowej emisji w całości.
Akcje nowej emisji serii E będą objęte w drodze subskrypcji otwartej (art. 431 § 2 pkt 3 Ksh).

§ 4. Akcje nowej emisji serii E opłacone będą wyłącznie wkładami pieniężnymi i zostaną opłacone w
pełni przed rejestracją niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5. Zgłoszenie niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego do Sądu rejestrowego nastąpi w ciągu
6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

(1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;

(2) ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji serii E;

(3) ustalenia zasad dystrybucji i zasad przydziału akcji serii E;

(4) zawarcia umów o subemisję usługową lub inwestycyjną, o ile Zarząd uzna zawarcie takiej
umowy za celowe;

(5) dokonania wszelkich czynności, których nie reguluje niniejsza uchwała, w tym
wymaganych do przeprowadzenia subskrypcji i wprowadzenia akcji serii E do

publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz przydziału akcji.
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§ 7. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do zatwierdzenia zasad dystrybucji i zasad
przydziału akcji serii E.

§ 8. Działając na podstawie artykułu 430 § 5 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia
Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach wynikających z
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej.

4 Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy, określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa
oraz wskazanie osób, na których korzyść wyłączenie lub ograniczenie zostało ustanowione

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta następuje z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy. W latach 2003-2004 Emitent zamierza dokonać znacznych nakładów
inwestycyjnych, które mają przyczynić się do dalszego rozwoju Emitenta. Brak środków pieniężnych
skutkowałby koniecznością odroczenia tych inwestycji i dlatego też zachodzi konieczność pozyskania
kapitału ze źródeł zewnętrznych. Wyłączenie prawa poboru umożliwić ma także rozproszenie
własności akcji serii E, zapewniając odpowiednią płynność i prawidłowy przebieg przewidywanych
transakcji giełdowych. Dostępność akcji dla większej grupy osób będzie stanowiła znaczną promocję
Emitenta, wskutek czego może zwiększyć się zainteresowanie potencjalnych kontrahentów. Wskazane
czynniki sprawiają, że podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru jest
ekonomicznie i prawnie uzasadnione i leżeć będzie w interesie Spółki.

5 Data, od której akcje oferowane uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy przypadającej za rok 2003.
Decyzja o wypłacie dywidendy leży w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego podział zysku za dany rok obrotowy.

 Informacje o podjęciu decyzji o wypłacie dywidendy, dniu dywidendy oraz o terminie wypłaty
dywidendy, Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Dywidenda płatna w odniesieniu do akcji serii E będzie wypłacana przez Emitenta zgodnie z zasadami
mającymi zastosowanie do wypłaty dywidend przez spółki, których akcje znajdują się w publicznym
obrocie papierami wartościowymi. Warunki wypłaty dywidendy ustali Zarząd w porozumieniu z
KDPW.

Statut nie zawiera postanowień w zakresie uprzywilejowania dywidendy.

6 Prawa i obowiązki związane z oferowanymi akcjami

6.1 Prawa i obowiązki związane z posiadaniem akcji Spółki.

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach KSH, innych przepisach
prawa oraz w Statucie. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z
porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego.
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Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:

1. Prawo do dywidendy, oznaczające prawo do udziału w zysku wypracowanym przez
Spółkę w ciągu roku obrotowego w części przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie do
podziału (art. 347 KSH). Posiadacze akcji mają prawo do udziału w zysku Spółki
proporcjonalnie do posiadanych akcji (§ 27 Statutu Spółki). Walne Zgromadzenie może w
całości lub w części wyłączyć zysk od podziału (§ 27 Statutu Spółki). Statut nie
przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą akcję
przypada dywidenda w takiej samej wysokości.

2. Prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji w
przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (prawo poboru). Akcjonariusz
może zostać pozbawiony tego prawa na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia
wyłączającej akcjonariuszy od poboru nowych akcji w części lub w całości (art. 433 KSH).
Wyłączenie prawa poboru może nastąpić w interesie Spółki, gdy zostało to zapowiedziane
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i wymaga podjęcia uchwały większością 4/5
głosów oddanych. Przepisów o konieczności uzyskania co najmniej 4/5 głosów co do
wyłączenia prawa poboru nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową
(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy
uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy

akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych
im akcji.

3. Prawo do zbywania posiadanych akcji. Zbycie akcji imiennych wymaga zachowania zasad

przewidzianych w § 12 Statutu. Akcjonariusz, zamierzający zbyć akcje imienne
(„ Zbywca”), powinien o swym zamiarze powiadomić Zarząd przedkładając równocześnie
informację o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia, istotnych warunkach (w
tym czy oferta nabywcy będzie ważna przy mniejszej ilości akcji i jaka jest najmniejsza
ilość akcji, których nabyciem będzie zainteresowany nabywca) i osobie nabywcy.
Każdemu Akcjonariuszowi, posiadającemu akcje imienne, przysługuje pierwszeństwo
nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, na warunkach określonych w
zawiadomieniu Zbywcy, z tym że w przypadku zbywania akcji imiennych
uprzywilejowanych, prawo pierwszeństwa przed innymi Akcjonariuszami przysługuje
Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane. Zarząd Spółki, w terminie
7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, pisemnie informuje wszystkich Akcjonariuszy
uprawnionych o warunkach zbycia akcji, określonych w zgłoszeniu Zbywcy, załączając
równocześnie kopię zgłoszenia Zbywcy wraz z informacją zawartą w zgłoszeniu Zbywcy,
a Akcjonariusze, którzy zamierzają skorzystać z przysługującego im prawa pierwszeństwa,
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informują Zarząd o liczbie akcji, które
zamierzają nabyć. Zarząd określa liczbę akcji, jakie może nabyć każdy ze zgłaszających
się Akcjonariuszy, kierując się zasadą proporcjonalności w przypadku kiedy akcji
przeznaczonych do zbycia jest mniej niż akcji zgłoszonych do nabycia oraz informuje o
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tym każdego ze zgłaszających się Akcjonariuszy w ciągu 7 dni od dnia przekazania
Zarządowi informacji o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa przez ostatniego z
Akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie
przewidzianym dla złożenia takiej informacji. Akcjonariusze nabywają akcje przeznaczone
do zbycia w liczbie określonej przez Zarząd w drodze oświadczenia złożonego Zbywcy i
przesłanego jednocześnie Zarządowi. Złożenie takiego oświadczenia uznaje się za
przyjęcie oferty nabycia akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy.
Oświadczenie powinno być złożone w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia Akcjonariusza
przez Zarząd o liczbie akcji, jakie może nabyć. Nabycie akcji przeznaczonych do zbycia
może nastąpić także w drodze umowy zawartej pomiędzy Zbywcą a Akcjonariuszem
wykonującym prawo pierwszeństwa nabycia akcji. Zapłata ceny za nabywane akcje
powinna nastąpić na warunkach i terminach nie gorszych niż wskazane w informacji
Zbywcy, o której mowa powyżej, w terminie nie krótszym jednak niż 45 dni od dnia
złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty, chyba że Zbywca oraz Akcjonariusz
zamierzający nabyć akcje w drodze umowy postanowią inaczej. Jeżeli po wyczerpaniu
powyższej procedury pozostaną akcje imienne nienabyte przez Akcjonariuszy

uprawnionych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa (żaden z pozostałych
Akcjonariuszy nie złoży oferty ich nabycia na warunkach określonych w zawiadomieniu
Zbywcy) i o ile pozostała ilość akcji będzie w dalszym ciągu objęta ofertą osoby nabywcy,
Zarząd ma prawo do udzielenia Zbywcy zezwolenia na zbycie akcji w sposób wskazany
przez Zbywcę, lub też do odmowy takiego zezwolenia z jednoczesnym wskazaniem
nabywcy tych akcji, na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy, zarówno z grona
dotychczasowych Akcjonariuszy, jak i osób trzecich. Wskazanie nabywcy powinno

nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawiadomienia Zarządu Spółki o
zamiarze zbycia akcji. Jeżeli Zarząd odmówi zezwolenia na zbycie nie wskazując nabywcy
lub też wskazany przez niego nabywca nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji na
warunkach określonych w zgłoszeniu lub innych uzgodnionych przez Zbywcę i nabywcę
i/lub nie zapłaci ceny w terminie 45 dni od daty wskazania przez Zarząd lub terminie
uzgodnionym przez Zbywcę i nabywcę, Zbywca będzie mógł zbyć swoje akcje w sposób
pierwotnie przewidziany osobom wskazanym w zgłoszeniu i na warunkach tam zawartych,
chyba że Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą na wniosek Zarządu, postanowi o nabyciu
przez Spółkę w celu umorzenia akcji przeznaczonych do zbycia i wypłaceniu Zbywcy
kwoty obliczonej na zasadach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W przypadku
niewskazania nabywcy uchwała o nabyciu akcji w celu umorzenia powinna zostać
powzięta w terminie 90 dni od dnia zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia
akcji. W przypadku, gdy nabywca wskazany przez Zarząd nie złoży Zbywcy oświadczenia
o nabyciu akcji w terminie wskazanym powyżej lub nie zapłaci ceny w terminie
wskazanym powyżej, uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie akcji przez Spółkę w celu
umorzenia powinna zostać powzięta w terminie 30 dni od daty zaistnienia tych
okoliczności z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 3 zdanie 2. Statutu. Jeżeli po
wyczerpaniu powyższej procedury pozostaną akcje imienne nienabyte przez

Akcjonariuszy uprawnionych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa w ilości,
która nie będzie już objęta ofertą osoby nabywcy, Spółka zobowiązana jest nabyć
pozostałe akcje przeznaczone do zbycia i wypłacić Zbywcy kwotę obliczoną na zasadach
określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W tym przypadku nabycie akcji własnych przez
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Spółkę nie wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia. Każdy Akcjonariusz
ma prawo, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia Zbywcy, w drodze pisemnego
oświadczenia złożonego Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi, zażądać nabycia
od niego wszystkich posiadanych akcji imiennych lub w ilości proporcjonalnej do ilości
zbywanych akcji przez Zbywcę na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy.
Przedłożenie takiego żądania zobowiązuje Zbywcę do spowodowania nabycia tych akcji
przez nabywcę, zamierzającego nabyć akcje Zbywcy na warunkach nie gorszych niż
zaoferowane Zbywcy. Przedstawienie takiego żądania przez jednego lub niektórych
Akcjonariuszy nie wstrzymuje procedury nabycia akcji przez pozostałych Akcjonariuszy,
w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa. Jeżeli ważność nabycia akcji zależy
od uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu administracyjnego, bieg terminów

wskazanych powyżej ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania administracyjnego
wszczętego w celu uzyskania tego zezwolenia. Ograniczenia zbywania akcji imiennych nie
mają zastosowania do zbywania akcji przez Akcjonariuszy, posiadających akcje imienne
uprzywilejowane serii A o numerach od 000.001 do 447.680 na rzecz małżonków i
zstępnych oraz do zbywania przez Akcjonariusza akcji na rzecz Spółki, w przypadkach
opisanych w art. 362 § 1 KSH. Zbycie akcji Spółki na okaziciela nie podlega żadnym
ograniczeniom za wyjątkiem wynikających z przepisów Prawa o Publicznym Obrocie
Papierami Wartościowymi.

4. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli w przypadku likwidacji, a następnie rozwiązania Spółki (art. 474 KSH). Statut
nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że majątek Spółki
dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na
kapitał zakładowy.

Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 KSH). Każda akcja imienna serii A, B i C daje
prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, każda akcja serii D i E daje prawo do
jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Warunkiem uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu uprawnionych z akcji serii A, B i C jest wpis do księgi akcyjnej co najmniej
na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 KSH). Warunkiem
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych z akcji serii D i E jest złożenie w
Spółce imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje, co najmniej na tydzień
przed terminem Walnego Zgromadzenia i dokonanie przez ten podmiot blokady akcji na

okres trwania Walnego Zgromadzenia (art. 11 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami

Wartościowymi).

2. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przyznane
akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego (art. 400
KSH). Żądanie takie składane jest Zarządowi Spółki, który zobowiązany jest zwołać
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Walne Zgromadzenie w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku z terminem
wyznaczonym w ciągu 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. W razie niezwołania Walnego
Zgromadzenia przez Zarząd, prawo jego zwołania przysługuje wnioskodawcom (§ 16 ust.
2 i 3 Statutu Spółki).

3. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w art.
422-424 KSH, w drodze powództwa o uchylenie uchwały. Akcjonariusz może wnieść o
uchylenie uchwały, jeżeli jest ona sprzeczna ze Statutem bądź dobrym obyczajem i godzi
w interesy Spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Powództwo o uchylenie
uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej musi zostać wniesione w terminie
jednego miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy
miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH).

4. Prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności
uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej musi zostać wniesione w terminie
trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia
powzięcia uchwały (art. 425 KSH).

5. Prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3
KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału
zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne
Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

6. Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zgodnie z § 6 ust. 4 Statutu

zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna, ale wymaga uzyskania

zgody Rady Nadzorczej Spółki, podjętej jednogłośnie. W przypadku zamiany akcji
imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowanie. Zamiana akcji na
okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

7. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z
utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych).
Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza
lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu (art. 158b Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi). Jeżeli
Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych,

wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w
terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 158c Prawa o Publicznym Obrocie Papierami
Wartościowymi).

8. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami
prawa, w szczególności art. 428 KSH. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki,
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz,
któremu odmówiono ujawnienia żądanych informacji podczas obrad Walnego
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu
Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).
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9. Prawo żądania, aby inna spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła
informacji, czy pozostaje w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki
handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej spółce oraz prawo żądania
ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka posiada
w spółce handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej spółce (w tym także
jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami) (art. 6 § 4
KSH).

10. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Prawa o Publicznym Obrocie
Papierami Wartościowymi (art. 328 § 6 KSH).

Obowiązki związane z akcjami Spółki

Statut Spółki nie przewiduje żadnych dodatkowych obowiązków związanych z posiadaniem akcji.
Nabywcy akcji nie są zobowiązani do żadnych dodatkowych świadczeń na rzecz Emitenta.

6.2 Prawa i obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji Spółki.

Zbycie akcji imiennych wymaga zachowania zasad przewidzianych w § 12 Statutu. Akcjonariusz,

zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”), powinien o swym zamiarze powiadomić Zarząd
przedkładając równocześnie informację o liczbie akcji przeznaczonych do zbycia, cenie zbycia,
istotnych warunkach (w tym czy oferta nabywcy będzie ważna przy mniejszej ilości akcji i jaka jest
najmniejsza ilość akcji, których nabyciem będzie zainteresowany nabywca) i osobie nabywcy.
Każdemu Akcjonariuszowi, posiadającemu akcje imienne, przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji
imiennych przeznaczonych do zbycia, na warunkach określonych w zawiadomieniu Zbywcy, z tym że
w przypadku zbywania akcji imiennych uprzywilejowanych, prawo pierwszeństwa przed innymi
Akcjonariuszami przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane. Zarząd
Spółki, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, pisemnie informuje wszystkich Akcjonariuszy
uprawnionych o warunkach zbycia akcji, określonych w zgłoszeniu Zbywcy, załączając równocześnie
kopię zgłoszenia Zbywcy wraz z informacją zawartą w zgłoszeniu Zbywcy, a Akcjonariusze, którzy
zamierzają skorzystać z przysługującego im prawa pierwszeństwa, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, informują Zarząd o liczbie akcji, które zamierzają nabyć. Zarząd określa liczbę akcji,
jakie może nabyć każdy ze zgłaszających się Akcjonariuszy, kierując się zasadą proporcjonalności w
przypadku kiedy akcji przeznaczonych do zbycia jest mniej niż akcji zgłoszonych do nabycia oraz
informuje o tym każdego ze zgłaszających się Akcjonariuszy w ciągu 7 dni od dnia przekazania
Zarządowi informacji o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa przez ostatniego z Akcjonariuszy
uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie przewidzianym dla złożenia takiej
informacji. Akcjonariusze nabywają akcje przeznaczone do zbycia w liczbie określonej przez Zarząd w
drodze oświadczenia złożonego Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi. Złożenie takiego
oświadczenia uznaje się za przyjęcie oferty nabycia akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu
Zbywcy. Oświadczenie powinno być złożone w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia Akcjonariusza
przez Zarząd o liczbie akcji, jakie może nabyć. Nabycie akcji przeznaczonych do zbycia może nastąpić
także w drodze umowy zawartej pomiędzy Zbywcą a Akcjonariuszem wykonującym prawo
pierwszeństwa nabycia akcji. Zapłata ceny za nabywane akcje powinna nastąpić na warunkach i
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terminach nie gorszych niż wskazane w informacji Zbywcy, o której mowa powyżej, w terminie nie
krótszym jednak niż 45 dni od dnia złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty, chyba że Zbywca oraz
Akcjonariusz zamierzający nabyć akcje w drodze umowy postanowią inaczej. Jeżeli po wyczerpaniu
powyższej procedury pozostaną akcje imienne nienabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach

przysługującego im prawa pierwszeństwa (żaden z pozostałych Akcjonariuszy nie złoży oferty ich
nabycia na warunkach określonych w zawiadomieniu Zbywcy) i o ile pozostała ilość akcji będzie w
dalszym ciągu objęta ofertą osoby nabywcy, Zarząd ma prawo do udzielenia Zbywcy zezwolenia na
zbycie akcji w sposób wskazany przez Zbywcę, lub też do odmowy takiego zezwolenia z
jednoczesnym wskazaniem nabywcy tych akcji, na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy,
zarówno z grona dotychczasowych Akcjonariuszy, jak i osób trzecich. Wskazanie nabywcy powinno

nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze
zbycia akcji. Jeżeli Zarząd odmówi zezwolenia na zbycie nie wskazując nabywcy lub też wskazany
przez niego nabywca nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji na warunkach określonych w
zgłoszeniu lub innych uzgodnionych przez Zbywcę i nabywcę i/lub nie zapłaci ceny w terminie 45 dni
od daty wskazania przez Zarząd lub terminie uzgodnionym przez Zbywcę i nabywcę, Zbywca będzie
mógł zbyć swoje akcje w sposób pierwotnie przewidziany osobom wskazanym w zgłoszeniu i na
warunkach tam zawartych, chyba że Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą na wniosek Zarządu,
postanowi o nabyciu przez Spółkę w celu umorzenia akcji przeznaczonych do zbycia i wypłaceniu
Zbywcy kwoty obliczonej na zasadach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W przypadku niewskazania

nabywcy uchwała o nabyciu akcji w celu umorzenia powinna zostać powzięta w terminie 90 dni od
dnia zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji. W przypadku, gdy nabywca wskazany
przez Zarząd nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji w terminie wskazanym powyżej lub nie
zapłaci ceny w terminie wskazanym powyżej, uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie akcji przez
Spółkę w celu umorzenia powinna zostać powzięta w terminie 30 dni od daty zaistnienia tych
okoliczności z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 3 zdanie 2. Statutu. Jeżeli po wyczerpaniu
powyższej procedury pozostaną akcje imienne nienabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach

przysługującego im prawa pierwszeństwa w ilości, która nie będzie już objęta ofertą osoby nabywcy,
Spółka zobowiązana jest nabyć pozostałe akcje przeznaczone do zbycia i wypłacić Zbywcy kwotę
obliczoną na zasadach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W tym przypadku nabycie akcji własnych
przez Spółkę nie wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia. Każdy Akcjonariusz ma prawo, w
terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia Zbywcy, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego
Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi, zażądać nabycia od niego wszystkich posiadanych
akcji imiennych lub w ilości proporcjonalnej do ilości zbywanych akcji przez Zbywcę na warunkach
określonych w zgłoszeniu Zbywcy. Przedłożenie takiego żądania zobowiązuje Zbywcę do
spowodowania nabycia tych akcji przez nabywcę, zamierzającego nabyć akcje Zbywcy na warunkach
nie gorszych niż zaoferowane Zbywcy. Przedstawienie takiego żądania przez jednego lub niektórych
Akcjonariuszy nie wstrzymuje procedury nabycia akcji przez pozostałych Akcjonariuszy, w ramach
przysługującego im prawa pierwszeństwa. Jeżeli ważność nabycia akcji zależy od uzyskania
zezwolenia odpowiedniego organu administracyjnego, bieg terminów wskazanych powyżej ulega
zawieszeniu na czas trwania postępowania administracyjnego wszczętego w celu uzyskania tego
zezwolenia. Ograniczenia zbywania akcji imiennych nie mają zastosowania do zbywania akcji przez
Akcjonariuszy, posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A o numerach od 000.001 do
447.680 na rzecz małżonków i zstępnych oraz do zbywania przez Akcjonariusza akcji na rzecz Spółki,
w przypadkach opisanych w art. 362 § 1 KSH.
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Obrót akcjami na okaziciela jest wolny  i nie podlega żadnym ograniczeniom poza ograniczeniami
wynikającymi z przepisów KSH i innych przepisów.

Prawa i obowiązki wynikające z Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Zgodnie z art. 7 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, papiery wartościowe
dopuszczone do publicznego obrotu nie mają formy dokumentu. Prawa z takich papierów
wartościowych powstają z chwilą zapisania tych papierów po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do
przeniesienia papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu przenosi te papiery z
chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z art. 11
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi imienne świadectwo depozytowe jest
dokumentem uprawniającym do wykonywania praw wynikających z akcji dopuszczonych do
publicznego obrotu.

Zgodnie z art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi każdy, kto w wyniku
nabycia akcji spółki publicznej osiągnął lub przekroczył 5% albo 10% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu tej spółki albo posiadał przed zbyciem akcje tej spółki publicznej w ilości
zapewniającej mu co najmniej 5% albo co najmniej 10% ogólnej liczby głosów, a w wyniku zbycia
stał się posiadaczem akcji zapewniających odpowiednio nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 10%
liczby głosów, obowiązany jest zawiadomić o tym KPWiG, spółkę oraz UOKiK w ciągu 4 dni od dnia
dokonania zapisu na rachunku papierów wartościowych, wynikającego odpowiednio z nabycia lub
zbycia akcji. Powyższy obowiązek dotyczy również przypadku nabycia lub zbycia zmieniającego
posiadaną dotychczas przez akcjonariusza liczbę ponad 10% o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu – w przypadku spółki publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na
regulowanym rynku giełdowym, albo o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu – w przypadku pozostałych spółek publicznych. Obowiązek powstaje zarówno w
przypadku zawarcia pojedynczej transakcji, jak i kilku transakcji łącznie. Zawiadomienie powinno
zawierać informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji, ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 147 ust. 4 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, obowiązek
zawiadomienia spoczywa również na podmiocie, który w wyniku nabycia akcji spółki publicznej
osiągnął albo przekroczył, lub też w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniających nie
więcej niż odpowiednio 25%, 50% lub 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu zawiera dodatkowo informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w
spółce publicznej w okresie 12 miesięcy od złożenia tego zawiadomienia oraz celu zwiększania tego
udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, w okresie 12 miesięcy od dnia
złożenia zawiadomienia oraz w okresie późniejszym, akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie
poinformować o tym KPWiG, tę spółkę oraz Prezesa UOKiK. Informacje określone w art. 147 Prawa
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi przekazywane są również spółce publicznej, która z
kolei jest obowiązana do niezwłocznego przekazywania tych informacji, równocześnie agencji
informacyjnej oraz spółce prowadzącej giełdę lub spółce prowadzącej rynek pozagiełdowy, w
przypadku gdy dane akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (art. 148).
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Zgodnie z art. 149 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, nabycie akcji spółki
publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych, w liczbie powodującej
osiągnięcie lub przekroczenie łącznie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu, wymaga zezwolenia KPWiG, wydawanego na wniosek podmiotu

nabywającego. Zezwolenie, o którym mowa wyżej, nie jest wymagane w przypadku, gdy nabycie
dotyczy akcji spółki publicznej znajdujących się wyłącznie w obrocie na nieurzędowym rynku
pozagiełdowym. KPWiG, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, udziela zezwolenia i przekazuje
agencji informacyjnej informacje o udzielonym zezwoleniu albo odmawia udzielenia zezwolenia,

jeżeli nabycie spowodowałoby naruszenie przepisów prawa albo zagrażałoby ważnemu interesowi
państwa lub gospodarki narodowej. KPWiG może odmówić udzielenia zezwolenia, w przypadku gdy
w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa powyżej,
wnioskodawca nie wykonywał lub wykonywał w sposób nienależyty obowiązki określone w art. 147 i
art. 150 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Zezwolenie może być udzielone z
zastrzeżeniem w jego treści warunku, że nieosiągnięcie lub nieprzekroczenie określonego progu liczby
głosów na walnym zgromadzeniu w terminie wskazanym w zezwoleniu powoduje wygaśnięcie decyzji
udzielającej zezwolenia. W przypadku podmiotu, który zgodnie z uzyskanym zezwoleniem KPWiG

osiągnął lub przekroczył co najmniej jeden z progów liczby głosów, o których mowa wyżej, a
następnie zbył lub w wyniku innego zdarzenia prawnego stał się posiadaczem akcji lub kwitów
depozytowych w liczbie zapewniającej mniejszą liczbę głosów aniżeli liczba, na którą otrzymał
zezwolenie, ponowne osiągnięcie lub przekroczenie tego progu wymaga zezwolenia KPWiG, chyba że
nie upłynął termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zgodnie z art. 151 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, nabycie w obrocie
wtórnym, w okresie krótszym niż 90 dni, akcji dopuszczonych do publicznego obrotu lub
wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych, zapewniających co najmniej 10%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, dokonuje się wyłącznie w wyniku publicznego
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. Ogłoszenie wezwania
następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości 100% wartości akcji, które mają być
przedmiotem nabycia. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem
banku lub innej właściwej instytucji. Obowiązek ogłaszania wezwania nie powstaje w przypadku
nabywania akcji spółki publicznej dopuszczonych do obrotu wyłącznie na nieurzędowym rynku
pozagiełdowym. Zgodnie z art. 152 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi,
wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku
prowadzącego działalność maklerską, który jest obowiązany do niezwłocznego i równoczesnego
poinformowania o zamiarze jego ogłoszenia KPWiG oraz spółek prowadzących giełdę lub spółki
prowadzącej rynek pozagiełdowy, w przypadku gdy dane akcje są przedmiotem obrotu na danym
rynku. Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny
podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji. Obowiązek ogłoszenia wezwania nie powstaje
w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 154 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, każdy, kto stał się
posiadaczem akcji spółki publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów
depozytowych, w liczbie zapewniającej łącznie ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu, jest obowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na
sprzedaż pozostałych akcji tej spółki, albo zbycia, przed wykonaniem prawa głosu z posiadanych akcji,
takiej liczby akcji, która spowoduje osiągnięcie nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym
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zgromadzeniu. Zgodnie z art. 155 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, cena
proponowana w wezwaniu nie może być niższa od: (1) średniej ceny rynkowej z ostatnich sześciu
miesięcy przed dniem ogłoszenia wezwania albo – jeżeli obrót akcjami będącymi przedmiotem
wezwania był dokonywany na rynku regulowanym przez okres krótszy niż sześć miesięcy – od
średniej ceny z tego krótszego okresu, (2) ceny, po której akcje były nabywane w obrocie pierwotnym
lub w pierwszej ofercie publicznej – w przypadku, gdy przedmiotem wezwania są akcje niebędące
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Cena proponowana w wezwaniu nie może być również
niższa niż najwyższa cena, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot wzywający lub
podmioty bezpośrednio lub pośrednio od niego zależne lub bezpośrednio lub pośrednio wobec niego
dominujące lub które łączy porozumienie z art. 158a ust. 3 pkt 1 zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed
ogłoszeniem wezwania. Za cenę proponowaną uważa się również wartość rzeczy lub praw, które
podmiot wzywający zamierza wydać w zamian za akcje.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów
akcji rozszerzony jest na podstawie art. 158a Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
Zgodnie z tym postanowieniem, na potrzeby rozdziału o nabywaniu znacznych pakietów akcji:

- nabycie, zbycie lub posiadanie przez podmiot pośrednio lub bezpośrednio zależny akcji spółki
publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych uważa się za
nabycie, zbycie lub posiadanie tych akcji lub kwitów depozytowych przez podmiot

dominujący,

- kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami spółki publicznej uważa się za papiery
wartościowe uprawniające do wykonywania prawa głosu z takiej liczby akcji tej spółki, jaką
posiadacz kwitu depozytowego może uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na te
akcje.

Posiadanie akcji przez podmiot zależny uważa się za posiadanie ich przez podmiot dominujący.
Podmiotem dominującym jest podmiot, który posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty
(zależne) większość głosów w organach innego podmiotu (zależnego), także na podstawie porozumień
z innymi osobami, lub jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków
organów zarządzających innego podmiotu (zależnego), lub więcej niż połowa członków zarządu
drugiego podmiotu (zależnego) jest równocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami
pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym
pierwszym w stosunku zależności.

Dokonanie czynności prawnej przez podmiot zależny lub zajście innego zdarzenia prawnego w
stosunku do tego podmiotu powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach rozdziału o
nabywaniu znaczących pakietów akcji również po stronie podmiotu dominującego wyłącznie w
przypadku, gdy jednocześnie wiąże się to z taką zmianą stanu posiadania liczby głosów tego podmiotu
dominującego, która podlega tym obowiązkom.

Ponadto, obowiązki określone w przepisach o nabywaniu znacznych pakietów akcji, które spoczywają
co do zasady na podmiocie nabywającym lub zamierzającym nabyć akcje, spoczywają także łącznie:

- na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące:
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a) wspólnego nabywania akcji tej spółki publicznej lub wystawionych w związku z tymi
akcjami kwitów depozytowych, lub

b) zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki dotyczącego
istotnych spraw spółki, lub

c) prowadzenia trwałej i wspólnej polityki w zakresie zarządzania tą spółką

chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące
powstanie tych obowiązków; obowiązki te wykonywane są przez jedną ze stron porozumienia,
wskazaną przez strony porozumienia,

- na funduszu inwestycyjnym, również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu liczby głosów określonych w tych przepisach następuje w związku z nabywaniem,
zbywaniem lub posiadaniem akcji lub kwitów depozytowych łącznie przez:

a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych,

b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzane przez ten sam podmiot,

- również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z nabywaniem, zbywaniem
lub posiadaniem akcji lub kwitów depozytowych:

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z
wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywanych usług brokerskich,

b) w ramach zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie – w
zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z
których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać
prawo głosu na walnym zgromadzeniu.

Odpowiedzialność związana z niedochowaniem obowiązków związanych z publicznym obrotem

1. Art. 156 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi stanowi, że wykonywanie prawa
głosu z akcji, które zostały nabyte z naruszeniem obowiązków określonych w art. 147, 149, 151 i
art. 155, jest bezskuteczne.

2. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 154, powoduje bezskuteczność wykonywania
prawa głosu z wszystkich posiadanych akcji.

3. Kto nie dokona zawiadomienia, o którym mowa w art. 147 ust. 1 lub 2 oraz w art. 148 podlega

karze grzywny do 1.000.000 złotych (art. 167).

4. Kto ogłasza i przeprowadza wezwanie bez zachowania warunków, o których mowa w art. 152 ust.
1 albo w art. 153, kto odstępuje od wezwania z naruszeniem art. 152 ust. 2, a także, kto będąc
akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu, nie dokonuje wezwania, o którym mowa w art. 154 pkt 1, albo nie zbywa akcji w
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przypadku wymienionym w pkt 2 tego przepisu, podlega karze grzywny do 1.000.000 złotych (art.
169, 170 i 171). Tej samej karze podlega ten, kto w wezwaniu, o którym mowa w art. 154,

proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 155 (art. 172).

Poza wyżej przedstawionymi prawami i obowiązkami akcjonariuszy oraz ograniczeniami związanymi
z nabywaniem lub zbywaniem akcji, wynikającymi z Prawa o Publicznym Obrocie Papierami
Wartościowymi, Statut nie nakłada na akcjonariuszy Spółki żadnych dodatkowych obowiązków ani też
nie przewiduje dalszych ograniczeń odnośnie zbywania lub obciążania akcji Spółki.

Powyższe informacje mają charakter ogólny. Zaleca się inwestorom dokładne zapoznanie się z
przepisami zawartymi w Rozdziale 9 „Znaczne pakiety akcji” Prawa o Publicznym Obrocie Papierami

Wartościowymi i w razie potrzeby skorzystanie z porady osób i podmiotów uprawnionych do
świadczenia usług w tym zakresie.

Ograniczenia wynikające z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i
konsumentów

Zgodnie z art. 12 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji, w tym

nabycia lub objęcia akcji innego przedsiębiorcy, powodujący uzyskanie co najmniej 25% głosów na
walnym zgromadzeniu, podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza
równowartość w PLN kwoty 50.000.000 euro. Wartość euro podlega przeliczeniu na złote według
kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku
kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 115 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów). Stosownie do art. 94 ust. 4, zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy lub dokonania innej czynności, na podstawie której ma nastąpić koncentracja.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:

- przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad
całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej
przedsiębiorców,

- objęcia lub nabycia akcji innego przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie co najmniej 25%
głosów na walnym zgromadzeniu,

- rozpoczęcia wykonywania praw z akcji objętych lub nabytych bez uprzedniego zgłoszenia
zgodnie z art. 13 pkt 3 i 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez

przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

- jeżeli obrót przedsiębiorcy, którego akcje będą objęte nie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości w PLN kwoty 10.000.000 euro,
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- jeżeli łączny udział w rynku przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nie
przekracza 20%.

Stosownie do art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obrót o którym mowa powyżej,
obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i
pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Szczegółowe zasady obliczania obrotu przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2002 roku w
sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz. U. Nr 60,
poz. 611).

Nie podlega również zgłoszeniu zamiar koncentracji polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu
przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej
tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych
przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia, oraz
że:

- instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub

- wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji.

Prezes UOKiK na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć, w drodze decyzji, termin, jeżeli
udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed
upływem roku od dnia ich nabycia.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca
obejmujący lub nabywający akcje lub odpowiednio instytucja finansowa.

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w
terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Zgodnie z postanowieniami art. 97 ust. 2, w przypadku
zamiaru nabycia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu postępowanie antymonopolowe powinno
być zakończone nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego wszczęcia.

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać
wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do
wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 98 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając
termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą
przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę (art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów). Decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
W przypadku niewykonania tej decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi
UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes UOKiK może
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ponadto wystąpić do Sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego (art. 100 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów). W przypadku zwłoki w wykonaniu decyzji Prezes UOKiK może nałożyć na
przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 10 do 1.000 euro za każdy
dzień zwłoki (art. 102 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Karę pieniężną nakłada się,
licząc od daty wskazanej w decyzji.

Prezes UOKiK nakłada w drodze decyzji na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej
równowartość od 1.000 do 50.000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie: nie wykonuje
obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji; wykonuje, po objęciu lub nabyciu akcji, prawa
wynikające z tych akcji z naruszeniem art. 13 pkt 3 i 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów; posiada akcje po upływie okresu, o którym mowa w art. 13 pkt 3 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów; wykonuje czynności, od których powinien się wstrzymać po dokonaniu
zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 101 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).

Prezes UOKiK może nałożyć w drodze decyzji na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości
stanowiącej równowartość od 200 do 5.000 euro, jeżeli choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym
mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru
koncentracji, podał nieprawdziwe dane (art. 101 Ustawy o Ochronie Konkurencji i konsumentów).

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcje kierowniczą lub wchodzącą
w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w
wysokości do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie lub
nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 103 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów).

7 Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem wprowadzanymi do
publicznego obrotu papierami wartościowymi

Zwraca się uwagę inwestorom, że informacje zamieszczone w niniejszym punkcie mają charakter
ogólny a inwestor zainteresowany transakcjami dotyczącymi akcji Emitenta powinien skorzystać z
porady doradcy podatkowego lub osób zawodowo trudniących się doradztwem finansowym.

7.1 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 5 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, wtórny publiczny obrót
papierami wartościowymi dopuszczonymi  do publicznego obrotu odbywa się na rynku regulowanym,
za pośrednictwem spółek i banków prowadzących działalność maklerską. Zgodnie z art. 9 pkt 9)
ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959

z późn. zm.) sprzedaż papierów wartościowych domom maklerskim i bankom prowadzącym
działalność maklerską oraz sprzedaż papierów wartościowych dokonywana za pośrednictwem domów
maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską jest zwolniona od podatku od czynności
cywilnoprawnych.

W przypadku zawarcia umowy przenoszącej własność akcji bez pośrednictwa domu maklerskiego lub
banku prowadzącego działalność maklerską, strony takiej umowy, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1b w
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zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1c Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zobowiązane są solidarnie
do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej tych akcji.

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami

Wartościowymi pośrednictwo domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską nie
jest wymagane w przypadku przenoszenia papierów wartościowych:

- między osobami fizycznymi,

- między podmiotem dominującym a podmiotem zależnym,

- wchodzących w skład zbywanego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego,

- w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i w postępowaniu egzekucyjnym,

- w drodze dziedziczenia,

- wnoszonych do spółki jako wkład niepieniężny,

- w wykonaniu umowy, o której mowa w art. 96 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami

Wartościowymi.

7.2 Zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji

Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne

Dochody osiągnięte przez osoby fizyczne z tytułu sprzedaży akcji są opodatkowane na zasadach
ogólnych określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn.zm.). Przedmiotem opodatkowania jest dochód
stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, czyli kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami
uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na objęcie akcji. Na podatnikach podatku
dochodowego osiągających dochody z odpłatnego zbycia akcji spoczywa obowiązek wpłacenia
zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu za miesiące, w których
uzyskali ten dochodów w terminie do 20 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, a za grudzień
– w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy zobowiązani
są składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości uzyskanego dochodu (art. 44 ust. 8 Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). W zeznaniach rocznych dochód ze sprzedaży akcji łączy
się z dochodami osiąganymi z innych źródeł i podlega opodatkowaniu w wysokości zależnej od
wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

Zgodnie z art. 52 pkt 1 lit. b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w okresie od dnia 1

stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego od
osób fizycznych dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są
dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej
oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie
publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 Prawa o Publicznym

Obrocie Papierami Wartościowymi. Zwolnienie to nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów
wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej. W takim przypadku dochód ze sprzedaży
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akcji łączy się z dochodem uzyskiwanym z innych źródeł i podlega opodatkowaniu na zasadach
ogólnych.

Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby prawne

Dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu sprzedaży akcji opodatkowane są na zasadach
ogólnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Przedmiotem opodatkowania jest dochód
stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, czyli kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami
uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie akcji. Dochód ze
sprzedaży akcji łączy się z dochodami osiąganymi z innych źródeł i podlega opodatkowaniu na
zasadach ogólnych.

Stosownie do art. 19 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wysokość podatku
dochodowego od osób prawnych wynosi 27% podstawy opodatkowania.

Osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej bez
wezwania co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od
początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek
miesięcznych. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu
osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące.

7.3 Zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży praw do akcji

Zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży praw do akcji są podobne jak przy opodatkowaniu
dochodów ze sprzedaży akcji, tj. opisanych w punktach 7.1. i 7.2. oraz 7.5. niniejszego rozdziału.

7.4 Opodatkowanie dochodów z dywidendy

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez krajowe osoby fizyczne

Dochody osiągnięte przez osoby fizyczne z tytułu dywidendy są opodatkowane na zasadach
określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (Dz.
U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn.zm.). Podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z
tytułu dywidendy (art. 30 ust. 3 Ustawy). Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a) Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych, przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z przychodami z
innych źródeł. Podatek z tytułu dywidendy wynosi 15% otrzymanego przychodu. Zgodnie z art. 41 ust.
4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru podatku, o którym mowa w

art. 30 ust. 1 pkt 1a) tej Ustawy, są obowiązane podmioty dokonujące wypłaty (zdefiniowane w art. 41
ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych) oraz podmioty uprawnione, na podstawie

odrębnych przepisów do prowadzenia rachunków podatników albo do gromadzenia środków
pieniężnych podatnika w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania. Zgodnie z
przyjętą praktyką, do podmiotów, o których mowa w art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Fizycznych, należą także biura maklerskie prowadzące rachunki podatników. Kwota podatku jest
potrącana z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłacana na rachunek właściwego dla płatnika
urzędu skarbowego (art. 42 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
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Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez krajowe osoby prawne

Dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu dywidendy opodatkowane są na zasadach określonych
w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Stosownie do art. 22 ust. 2 Ustawy o Podatku

Dochodowym od Osób Prawnych, podstawą opodatkowania jest cały przychód z tytułu dywidendy.
Podatek wynosi 15% uzyskanego przychodu.

Płatnikiem podatku, stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego z
przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu
skarbowego.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od podatku
dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych spółki, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, uzyskujące dochody od spółek
tworzących tę grupę.

7.5 Podatek dochodowy od zagranicznych osób fizycznych i prawnych

Umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu

Opisane w punktach poprzednich zasady opodatkowania stosuje się także co do zasady do inwestorów
zagranicznych, chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której stroną
jest Rzeczypospolita Polska oraz kraj będący miejscem zamieszkania takiego inwestora albo miejscem
jego siedziby lub zarządu, stanowi inaczej. Większość tych umów przewiduje redukcję stawki podatku
dochodowego w stosunku do dywidend w porównaniu ze stawką podstawową do 10%, 5% albo 0%.
Zastosowanie stawki wynikającej z umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo
niepobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe
wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku
dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową.
Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł
polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez
płatnika, czy ma zastosować stawkę (lub zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze
względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym
ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie
postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej
(do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie
pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.

Prawo dewizowe

Przekazywanie za granicę dochodów osiąganych przez podmioty zagraniczne w spółkach mających
siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca
2002 roku Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178). Obrót dewizowy z zagranicą, którego
przedmiotem są przychody z uczestnictwa w zysku spółki, nie wymaga zezwolenia dewizowego.



Rozdział III – Dane o Emisji Prospekt Emisyjny

50

Transfer

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo dewizowe, dokonanie przekazu pieniężnego za granicę lub
rozliczenia w kraju z nierezydentem, związanego z osiągnięciem przychodu lub dochodu, w
odniesieniu do którego nierezydent podlega w kraju obowiązkowi podatkowemu, następuje po
przedstawieniu bankowi pośredniczącemu w przekazie lub rozliczeniu zaświadczenia właściwego
urzędu skarbowego, potwierdzającego wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wynikającego z
takiego obowiązku.

W przypadku jednak gdy przekaz lub rozliczenie jest związane z osiągnięciem przez nierezydenta

przychodu lub dochodu, od którego podatek lub zaliczka na podatek są pobierane przez płatnika lub
inkasenta będącego rezydentem, dokonanie przekazu lub rozliczenia następuje po złożeniu bankowi,
przez płatnika lub inkasenta, pisemnego oświadczenia o obliczeniu i pobraniu podatku lub zaliczki na
podatek oraz dowodu wpłacenia podatku lub zaliczki na podatek właściwemu urzędowi skarbowemu,
o ile zgodnie z odrębnymi przepisami upłynął termin ich płatności.

Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu przez nierezydentów przekazów

gotówkowych za granicę oraz wpłat gotówkowych na ich własne rachunki bankowe oraz rachunki
bankowe innych nierezydentów (art. 28 Prawa dewizowego).

8 Umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową

Emitent nie zawarł, ale nie wyklucza możliwości zawarcia umów o subemisję usługową lub
inwestycyjną związanych z emisją akcji serii E. W przypadku zawarcia stosownej umowy informacja
taka zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego.

9 Umowy dotyczące emisji kwitów depozytowych

Emitent nie zawarł i nie planuje zawrzeć umowy, o której mowa w art. 96 Prawa o Publicznym obrocie
Papierami Wartościowymi w związku z emisją akcji serii E.

10 Zasady dystrybucji

10.1 Podmiot Oferujący Akcje Serii E

Podmiotem Oferującym Akcje Serii E w publicznym obrocie jest:

CA IB Securities S.A.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

10.2 Cena Emisyjna

W ramach Publicznej Subskrypcji cena emisyjna Akcji Serii E będzie ustalona przez Zarząd Spółki w
oparciu o rekomendację Oferującego, który weźmie pod uwagę deklaracje zamiaru złożenia zapisu na
Akcje złożone przez inwestorów w ramach procesu budowania „księgi popytu” przeprowadzonego
wśród inwestorów zainteresowanych subskrybowaniem Akcji Serii E.
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Cena jednej Akcji Serii E będzie ceną stałą i zostanie podana do publicznej wiadomości w formie
Raportu Bieżącego przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji.

Przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji Konsorcjum Dystrybucyjne przeprowadzi działania
mające na celu  rozpoznanie potencjalnego popytu na Akcje Serii E.

W wyniku tych działań powstanie „księga popytu” – lista inwestorów deklarujących zamiar złożenia
zapisu na Akcje, ze wskazaniem liczby Akcji, na które inwestorzy zamierzają złożyć zapis oraz ceny
jaką są gotowi za daną liczbę akcji zapłacić. Emitent może postanowić również o ustaleniu przedziału
cenowego, w ramach którego inwestorzy biorący udział w procesie budowy „księgi popytu” będą
określać oferowaną przez siebie cenę za jedną akcję. W takim przypadku przedział cenowy zostanie
podany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego przed rozpoczęciem procesu budowy
„księgi popytu” Wynik procesu budowy „księgi popytu” na Akcje Serii E może być wykorzystany
przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji Serii E.

„Księga popytu” na Akcje nie zostanie podana do publicznej wiadomości.

10.3 Osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii E oferowanych w ramach Publicznej Subskrypcji

Osobami uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii E są:

- osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, zarówno Rezydenci jak i Nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego,

- zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób,
których rachunkami zarządza, i na rzecz których zamierza nabyć Akcje,

którzy wezmą udział w procesie budowania „księgi popytu” zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 10.6
niniejszego Rozdziału Prospektu i do których zostaną skierowane zaproszenia do złożenia zapisu.

W przypadku zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną w odniesieniu do Akcji Serii E uprawnionym
do nabycia Akcji Serii E, na warunkach określonych w ww. umowie będzie również subemitent

inwestycyjny.

10.4 Terminy Publicznej Subskrypcji

Zapisy na Akcje Serii E przyjmowane będą od 17 do 18 lipca br. w godzinach pracy POK biur
maklerskich – członków Konsorcjum Dystrybucyjnego.

Do czasu rozpoczęcia Publicznej Subskrypcji Emitent zastrzega sobie prawo zmiany terminów
przyjmowania zapisów na Akcje Serii E. Ponadto po rozpoczęciu Publicznej Subskrypcji Emitent
uprawniony jest do przedłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje Serii E, z zastrzeżeniem, iż
decyzja taka może być podjęta nie później niż przed upływem pierwotnego terminu zakończenia
przyjmowania zapisów.

Informacja o zmianie terminów przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w
formie Raportu Bieżącego.
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10.5 Miejsca składania zapisów na Akcje Serii E

Zapisy na Akcje Serii E przyjmowane będą w siedzibie Oferującego, przy ul. Emilii Plater 53 w
Warszawie oraz w POK-ach biur maklerskich – członków Konsorcjum Dystrybucyjnego, których lista
stanowi załącznik nr 4 do Prospektu.

10.6 Proces budowy „Księgi Popytu”

Tworzenie „księgi popytu” prowadzone będzie wśród inwestorów zainteresowanych subskrybowaniem
Akcji Serii E oferowanych w ramach Publicznej Subskrypcji.

Deklaracje zamiaru złożenia zapisu na Akcje będą przyjmowane przez POK-i domów maklerskich –

członków Konsorcjum Dystrybucyjnego, których lista stanowi załącznik 4 niniejszego Prospektu, w
okresie od 7 do 16 lipca br., z zastrzeżeniem, że w dniu 16 lipca deklaracje przyjmowane będą tylko do
godziny 15.  Inwestorzy zainteresowani uczestnictwem w procesie tworzenia „księgi popytu” w celu
uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad udziału w tym procesie, powinni
skontaktować się z domem maklerskim, członkiem Konsorcjum Dystrybucyjnego. Deklaracja zamiaru
złożenia zapisu na Akcje powinna zawierać informację pozwalającą na identyfikację inwestora,
określenie ceny, którą składający deklarację jest gotowy zapłacić za jedną Akcję oraz liczbę Akcji, na
jaką zamierza złożyć zapis w Publicznej Subskrypcji.

Deklarowana przez inwestora cena powinna zostać określona w ramach przedziału cenowego, w
przypadku gdy zgodnie z pkt 10.2. niniejszego rozdziału zostanie on określony. Deklaracja zamiaru
subskrybowania Akcji z ceną spoza Przedziału Cenowego uznana będzie za nieważną.  Forma
deklaracji oraz sposób jej przekazania zostaną określone przez dom maklerski – członka Konsorcjum
Dystrybucyjnego.

Maksymalna liczba Akcji deklarowana do nabycia przez inwestora na podstawie deklaracji nie może
być większa niż liczba Akcji oferowanych w ramach Publicznej Subskrypcji

Złożenie przez inwestora deklaracji zamiaru subskrybowania Akcji z ceną wyższą lub równą ustalonej
cenie emisyjnej Akcji stanowić będzie podstawę do skierowania zaproszenia do złożenia zapisu na
Akcje Serii E. Zaproszenie do złożenia zapisu zostanie wystosowane przez członka konsorcjum
dystrybucyjnego Akcje Serii E, w którym została złożona deklaracja, faksem na numer podany przez

inwestora w deklaracji.

Zwraca się uwagę inwestorom, iż fakt złożenia deklaracji, tj. udział w procesie budowania „księgi
popytu”, cena emisyjna Akcji Serii E, po jakiej inwestor jest gotowy nabyć Akcje Serii E oraz liczba
Akcji Serii E objęta deklaracją będą brane pod uwagę przy kierowaniu do inwestorów zaproszeń do
złożenia zapisów w ramach Publicznej Subskrypcji oraz przydziale Akcji.

Złożenie deklaracji nie stanowi zobowiązania dla Emitenta ani Oferującego ani biura maklerskiego –
członka Konsorcjum Dystrybucyjnego, w którym deklaracja została złożona, do wystosowania do
inwestora zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Serii E.

Deklaracja zamiaru subskrybowania Akcji złożona przez inwestora z ceną wyższą lub równą ustalonej
zgodnie z pkt 10.2. cenie emisyjnej Akcji stanowi zobowiązanie tego inwestora do złożenia i opłacenia
zapisu na Akcje Serii E po ustalonej cenie emisyjnej Akcji na liczbę Akcji serii E wskazaną w
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zaproszeniu do złożenia zapisu na Akcje. Zobowiązanie do subskrybowania i opłacenia Akcji serii E
wskazanych w zaproszeniu nie może być wyższe, niż liczba Akcji określona przez inwestora w
deklaracji. Niezłożenie przez inwestora ważnego i prawidłowego zapisu może spowodować
odpowiedzialność odszkodowawczą inwestora na zasadach ogólnych wynikających z zapisów
Kodeksu Cywilnego wobec biura maklerskiego – członka Konsorcjum Dystrybucyjnego – które
przyjęło deklarację. W związku z powyższym deklaracja zawierać będzie w swojej treści zobowiązanie
inwestora do złożenia i opłacenia – na zasadach określonych w Prospekcie – zapisu na Akcje Serii E w
liczbie nie wyższej, niż liczba Akcji określona w deklaracji, po cenie nie wyższej niż cena określona w
deklaracji.

Inwestor nie jest zobowiązany do złożenia i opłacenia zapisu na Akcje Serii E, gdy w procesie
tworzenia „księgi popytu” deklarował nabycie Akcji po cenie niższej, niż ustalona zgodnie z pkt 10.2.
cena Akcji.

Zaproszenia, o których mowa powyżej, będą kierowane do inwestorów po zakończeniu procesu
tworzenia „księgi popytu”, jednak nie później niż do godz. 11 pierwszego dnia przyjmowania zapisów
na Akcje Serii E., tj nie później do godz. 11 w dniu 17 lipca br. W przypadku niewystosowania do

inwestora zaproszenia w powyższym terminie, zobowiązanie inwestora zawarte w złożonej przez niego
deklaracji wygasa. Wystosowanie zaproszenia do inwestora będzie miało dla Emitenta charakter
wiążący, co oznacza, że Emitent nie będzie miał możliwości anulowania wystosowanego zaproszenia.

W trakcie trwania procesu budowania „księgi popytu” inwestor ma prawo do zmiany złożonej
deklaracji. W takim przypadku, deklaracja złożona później uchyla w całości skutki prawne deklaracji
złożonych wcześniej. Inwestor ma również prawo do odwołania złożonej deklaracji, nie później jednak
niż do zakończenia procesu budowania „księgi popytu”.

Jednocześnie z emisją Akcji Serii E jest przeprowadzana publiczna sprzedaż akcji serii D. Zasady
sprzedaż są opisane w załączniku nr 7 do Prospektu. W przypadku, gdyby liczba Akcji objętych
deklaracjami zamiaru subskrybowania przez inwestorów przewyższała liczbę oferowanych Akcji Serii
E, każdy inwestor może zostać zaproszony do złożenia zapisu na Akcje Serii E oraz złożenia zlecenia
kupna akcji serii D w ramach publicznej sprzedaży akcji serii D. Deklaracja subskrybowania Akcji
będzie wówczas rozumiana jako obejmująca również zamiar nabycia akcji serii D w trybie publicznej
sprzedaży.

Łączna liczba akcji obejmowanych w ramach subskrypcji Akcji Serii E oraz zaoferowanych
inwestorowi w ramach publicznej sprzedaży akcji serii D nie może być wyższa niż liczba Akcji
wskazana przez inwestora w deklaracji.

10.7 Zasady składania zapisów na Akcje Serii E

Zapisy na Akcje Serii E przyjmowane będą od inwestorów, do których wystosowano zaproszenie
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 10.6 niniejszego rozdziału.

Liczba Akcji, na jaką zobowiązany będzie złożyć zapis inwestor, powinna być równa liczbie Akcji
wskazanych w wystosowanym do niego zaproszeniu, która będzie nie większa, niż liczba Akcji
deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w procesie budowy „Księgi Popytu”



Rozdział III – Dane o Emisji Prospekt Emisyjny

54

Zapis złożony na liczbę Akcji przekraczającą liczbę wynikającą z zaproszenia, o którym mowa
powyżej, będzie traktowany jako zapis na liczbę Akcji wskazaną w zaproszeniu. Emitent zastrzega
sobie jednak prawo uznania danego zapisu także w części przekraczającej liczbę Akcji wskazaną w
zaproszeniu.

Osoba dokonująca zapisu na Akcje Serii E składa w miejscu przyjmowania zapisów wypełniony w
czterech egzemplarzach formularz zapisu.

Formularz zapisu zawiera następujące dane:

1. nazwa (firma) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej składającej zapis,

2. siedziba, miejsce zamieszkania oraz adres składającego zapis,
3. adres do korespondencji składającego zapis,
4. w przypadku Rezydentów: numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu, w

odniesieniu do osób fizycznych albo numer REGON lub inny numer identyfikacyjny w

odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, a w przypadku Nierezydentów – numer paszportu, kod kraju, obywatelstwo w

odniesieniu do osób fizycznych albo numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w
odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej,

5. liczbę Akcji Serii E na jaką składany jest zapis, równej liczbie Akcji w wystosowanym do
inwestora zaproszeniu

6. cenę emisyjną Akcji Serii E,
7. określenie kwoty wpłaty na Akcje Serii E,
8. określenie sposobu płatności,
9. rachunek bankowy lub inwestycyjny, na który zostanie dokonany ewentualny zwrot wpłaconej

kwoty, w przypadku przydzielenia mniejszej liczby Akcji niż wynikająca z dokonanej wpłaty
lub nieprzydzielenia ich wcale

10. zobowiązanie do osobistego poinformowania podmiotu przyjmującego zapis o wszelkich
zmianach dotyczących rachunku bankowego/inwestycyjnego osoby składającej zapis,

11. oświadczenie inwestora, że znana jest mu treść Prospektu  i Statutu Spółki, wyraża zgodę na
brzmienie Statutu Spółki i akceptuje warunki Publicznej Subskrypcji oraz zgadza się na
przydzielenie Akcji Serii E zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w prospekcie,

12.  datę oraz podpis pracownika biura maklerskiego, który przyjmuje zapis,

13. podpis osoby składającej zapis lub jej pełnomocnika,

Osoby fizyczne składające zapis powinny wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Subskrypcji Akcji Serii E oraz wykonywania
przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także innych właściwych regulacji

Administratorami danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych będzie
Oferujący i Emitent. Osoba zapisująca się posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych.
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Wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia nieprawidłowego lub niepełnego  zapisu ponosi
składający zapis.

Zapis na Akcje Serii E jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek
zastrzeżeń.

Osoba fizyczna składająca zapis zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający jej
tożsamość.

Przedstawiciel osoby prawnej składający zapis na Akcje Serii E w jej imieniu zobowiązany jest
przedstawić następujące dokumenty:

a) aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotu, w imieniu którego składany jest zapis,

b) dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby prawnej przez osobę składającą
zapis,

c) dokument potwierdzający tożsamość,

d) w przypadku, jeśli do złożenia zapisu wymagana jest zgoda organu podmiotu, w imieniu

którego składany jest zapis - dokument potwierdzający udzielenie zgody przez odpowiedni
organ.

Dla ważności zapisu na Akcje Serii E wymagane jest złożenie, w terminie przyjmowania zapisów,
właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz opłacenie zapisu zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym Rozdziale.

Wzór formularza zapisu stanowi załącznik nr 5 do Prospektu.

Inwestor składający zapis na Akcje Serii E może jednocześnie złożyć nieodwołalną dyspozycję
deponowania, stanowiącą część formularza zapisu, która umożliwi zdeponowanie przydzielonych
Akcji na rachunku papierów wartościowych osoby składającej zapis, wskazanym przez tę osobę.
Dyspozycja deponowania zawiera:

1. firmę domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską lub banku
prowadzącego rachunki papierów wartościowych oraz nazwę i numer rachunku papierów
wartościowych, na którym mają być zdeponowane wszystkie przydzielone Akcje Serii E,

2. wskazanie rachunku papierów wartościowych, na którym mają być zdeponowane wszystkie
przydzielone Akcje Serii E,

3. zobowiązanie do osobistego poinformowania podmiotu przyjmującego zapis o wszelkich
zmianach dotyczących rachunku papierów wartościowych osoby składającej zapis

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza dyspozycji deponowania
Akcji z przyczyn leżących po stronie inwestora zapisującego się na Akcje ponosi ten inwestor.

Dyspozycja deponowania jest nieodwołalna, bezwarunkowa i nie może zawierać jakichkolwiek
zastrzeżeń.

Na dowód złożenia zapisu inwestor składający zapis otrzymuje jeden egzemplarz złożonego i
wypełnionego formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika POK przyjmującego zapis.



Rozdział III – Dane o Emisji Prospekt Emisyjny

56

Zapis na Akcje Serii E oraz dyspozycja deponowania mogą być również złożone telefonicznie lub za
pośrednictwem internetu,  z zastrzeżeniem, iż formę taką dopuszczają regulacje biura maklerskiego –
członka Konsorcjum Dystrybucyjnego, w którym zapis jest składany.

Działanie przez pełnomocnika

Zapis na Akcje Serii oraz inne czynności związane z dokonywaniem zapisów mogą być dokonane
przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych lub osoba prawna. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej z
podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie notarialnej lub w inny wiarygodny sposób
uzgodniony uprzednio z biurem maklerskim członkiem konsorcjum dystrybucyjnego, w którym
składany jest zapis.

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć pisemne
pełnomocnictwo udzielone przez inwestora, zawierające umocowanie pełnomocnika do:

- złożenia zapisu na Akcje Serii E;

Ponadto inwestor może umocować pełnomocnika do:

- dyspozycji deponowania akcji;

- odbioru potwierdzenia nabycia akcji.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane o osobie pełnomocnika i inwestora:

- dla osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres i numer dowodu osobistego lub numer PESEL
bądź numer paszportu;

- dla osób prawnych: nazwę, adres, (w przypadku krajowych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością dodatkowo oznaczenie sądu rejestrowego i numeru w Rejestrze Przedsiębiorców,
imiona i nazwiska członków zarządu, wysokość kapitału zakładowego lub subskrybowanego i
wpłaconego kapitału zakładowego) numer REGON bądź numer właściwego rejestru dla zagranicznych
osób prawnych (ew. dokument potwierdzający istnienie spółki w danym kraju, wraz z polskim
tłumaczeniem tego dokumentu, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego).

Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę nie jest ograniczona.

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia pozostają w POK przyjmującym zapis na Akcje Serii E.

Zwraca się uwagę, iż na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr
86, poz. 960 z późn. zm.) od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika do dokonania
zapisu na Akcje Serii E oraz odpisów takiego dokumentu winna być uiszczona opłata skarbowa.

Oprócz pełnomocnictwa osoba fizyczna występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest
przedstawić dokument potwierdzający jej tożsamość, natomiast osoba prawna

a) aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika;

b) dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby prawnej przez osobę składającą zapis;
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c) dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej zapis;

d) w przypadku, jeśli do złożenia zapisu wymagana jest zgoda organu podmiotu, w imieniu którego
składany jest zapis - dokument potwierdzający udzielenie zgody przez odpowiedni organ.

10.8 Terminy związania zapisem

Inwestor składający zapis jest związany zapisem na Akcje Serii E od daty jego złożenia do czasu
zarejestrowania przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji
Akcji Serii E albo do dnia ogłoszenia o niedojściu publicznej subskrypcji do skutku.

10.9 Zasady płatności za Akcje Serii E

10.9.1 Informacja na temat obowiązków domu maklerskiego w związku z przyjmowaniem wpłat

Zgodnie z art. 106 Prawa Bankowego, bank jest zobowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej
działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 i Nr 128, poz. 840 z późn. zm.) lub w celu
ukrycia działań przestępczych. Ponadto bank jest obowiązany do prowadzenia rejestru wpłat
gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach dokonujących wpłaty i na których
rzecz wpłata została dokonana (art. 106 ust. 4 Prawa Bankowego). Wysokość kwoty i warunki
prowadzenia rejestru, o którym mowa powyżej, a także tryb postępowania banków w przypadkach, o
których mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 , poz. 533 i Nr

128, poz. 840 z późn. zm.), ustala w drodze uchwały Komisja Nadzoru Bankowego.

Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego, bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może
wyniknąć z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1. W takim
przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1, nie miały związku z przestępstwem
lub ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania
czynności bankowych ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie trybu
postępowania banków w przypadkach prania pieniędzy oraz ustalenia wysokości kwoty i warunków
prowadzenia rejestru wpłat gotówkowych powyżej określonej kwoty oraz danych o osobach
dokonujących wpłaty i na rzecz których wpłata została dokonana (Dz. Urz. NBP Nr 18, poz. 40), banki
zobowiązane są do prowadzenia rejestrów wpłat gotówkowych, których wartość przekracza
równowartość 10.000 (dziesięć tysięcy) EUR i przechowywania tych danych przez okres co najmniej 5
lat.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 roku
Banki zobowiązane są do zamieszczania w rejestrze wpłat danych pozwalających na identyfikację osób
dokonujących wpłat oraz osób, na rzecz których wpłaty są dokonywane. Ponadto zobowiązane są
zamieścić dane dotyczące banków oraz numerów rachunków bankowych związanych z transakcją, o
ile występują, dane dotyczących rodzaju transakcji, kwoty i waluty transakcji oraz daty dokonania
transakcji, a także dane dotyczące pracownika banku, który dokonał rejestracji.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U.
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Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) na dzień sporządzenia prospektu instytucje obowiązane tj. m.in. domy
maklerskie, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych zobowiązane są m.in.
dokonywać rejestracji transakcji, zarówno przeprowadzonych w pojedynczej operacji, jak i w ramach
kilku operacji powiązanych, bez względu na wartość wpłaty, jeżeli okoliczności transakcji wskazują,
że środki mogą pochodzić z nielegalnych źródeł lub źródeł nieujawnionych. W celu dokonania
rejestracji dokonuje się identyfikacji, która obejmuje:

1. w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie następujących
danych osoby dokonującej transakcji: cech dokumentu, stwierdzającego tożsamość (dowodu
osobistego lub paszportu), imienia i nazwiska osoby składającej dyspozycję (zlecenie), obywatelstwa,
adresu, numeru PESEL (lub kod kraju w przypadku paszportu) a odnośnie osoby, w imieniu której
dokonywana jest transakcja – imienia, nazwiska oraz adresu,

2. w przypadku osób prawnych – zapisanie: aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego
lub innego dokumentu, wskazującego formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres osoby
prawnej oraz aktualnego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej
transakcję do reprezentowania tej osoby prawnej, jak również danych określonych w punkcie powyżej,
dotyczących osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną,

3. w przypadku jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej - zapisanie danych
z dokumentu, wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, oraz dokumentu
potwierdzającego umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki,
jak również danych określonych w punkcie powyżej, dotyczących osoby fizycznej reprezentującej
jednostkę organizacyjną.

Identyfikacja dotyczy także beneficjentów transakcji i obejmuje ustalenie i zapisanie ich tożsamości
oraz adresu.

10.9.2 Zasady płatności za Akcje Serii E

Wpłata na Akcje objęte zapisem musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej
ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje wpłynęła na rachunek biura maklerskiego, w którego
POK-u składany jest zapis. Informacja o numerze rachunku, na jaki powinna zostać dokonana wpłata,
będzie dostępna w POK-u przyjmującym zapis na Akcje.

Wpłata na Akcje musi zostać dokonana w środkach pieniężnych, w walucie polskiej.

Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Akcji, na które dokonano zapisu i
ceny emisyjnej Akcji Serii E.

Niedokonanie wpłaty na Akcje zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie powoduje nieważność
zapisu na Akcje złożonego przez inwestora. W przypadku dokonania wpłaty niepełnej zapis na Akcje
uznany zostanie za nieważny z zastrzeżeniem, że Emitent może uznać dany zapis za złożony na liczbę
Akcji wynikającą z dokonanej wpłaty. W każdym jednak przypadku niedokonanie przez inwestora

pełnej wpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie stanowić będzie, na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora wobec
Emitenta lub podmiotu, z którym zawarta została umowa o subemisję inwestycyjną w odniesieniu do
Akcji Serii E.
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10.10 Przydział Akcji Serii E

Przydział Akcji Serii E zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w terminie 5 dni roboczych od dnia
zakończenia przyjmowania zapisów.

Podstawę przydziału Akcji stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony zapis (zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym rozdziale Prospektu)

Akcje zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. W przypadku, gdy inwestor złoży zapis na
liczbę Akcji większej, niż wynikającą z zaproszenia, Emitent zastrzega sobie prawo uznania takiego
zapisu w liczbie przekraczającej liczbę Akcji wskazaną w zaproszeniu oraz dokonania przydziału w
odniesieniu do Akcji nieobjętych zaproszeniem, według własnego uznania.

W przypadku dokonania przez inwestora wpłaty niepełnej, Emitent ma prawo przydzielić Akcje w
liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty. Nie wyłącza to jednak odpowiedzialności odszkodowawczej
inwestora, o której mowa w pkt  10.6 niniejszego rozdziału.

W przypadku zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną  Akcje Serii E, które nie zostały objęte
zapisami będą mogły być zaoferowane i przydzielone subemitentowi inwestycyjnemu na warunkach

określonych w ww. umowie.

10.11 Niedojście emisji Akcji Serii E do skutku

Emisja nie dochodzi do skutku w następujących przypadkach:

- gdy w wyniku dokonanych zapisów na Akcje Serii E nie zostało objętych lub należycie opłaconych
co najmniej 500.000 akcji, lub,

- w okresie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, Zarząd Spółki
nie wystąpi do Sądu Rejestrowego o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego, lub

- gdy uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego.

10.12 Sposób ogłoszenia o dojściu lub niedojście emisji do skutku

Informację o dojściu do emisji do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Raportu
Bieżącego, niezwłocznie po zarejestrowaniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście emisji do skutku stosowna informacja
zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego niezwłocznie po zaistnieniu
tychże przyczyn.

10.13 Zwrot środków pieniężnych

W przypadku niedojścia emisji do skutku nastąpi zwrot kwot wpłaconych tytułem zapisów na Akcje
Serii E. Zwrot dokonanych wpłat dokonywany będzie w sposób wskazany przez inwestora w
formularzu zapisu. Zwrot wpłaconych kwot będzie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i
odszkodowań w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku.
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W przypadku przydzielenia mniejszej liczby akcji, niż wynika z zapisu, lub nie przydzielenia akcji w
ogóle, zwrot kwot wpłaconych tytułem zapisów na Akcje Serii E nastąpi w sposób wskazany przez
inwestora w formularzu zapisu. Zwrot wpłaconych kwot będzie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i
odszkodowań w ciągu 5 dni roboczych od daty przydziału Akcji.

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Serii E po dopuszczeniu PDA do obrotu giełdowego,
niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia powodującego niedojście emisji do skutku Emitent wystąpi o
zakończenie notowań PDA na GPW. Wówczas zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz inwestorów,
na kontach których będą zapisane PDA w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu
notowań PDA. Kwota zwracanych wpłat stanowić będzie iloczyn liczby PDA znajdujących się na
koncie inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji Serii E.

10.14 Odstąpienie od przeprowadzenia publicznej subskrypcji lub jej odwołanie

Do czasu rozpoczęcia publicznej subskrypcji Emitent może podjąć decyzję o odwołaniu publicznej
subskrypcji albo o przeprowadzeniu jej w innym terminie. W takiej sytuacji stosowna informacja

zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego.

11 Zamiary Emitenta dotyczące wprowadzenia oferowanych akcji do obrotu wtórnego

Emitent zamierza wprowadzić Akcje Serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. na rynku podstawowym, na przełomie lipca i sierpnia, natomiast zamiarem Emitenta
jest aby do tego czasu możliwy był na GPW obrót Prawami Do Akcji Serii E

Intencją Zarządu jest aby PDA zostały zapisane na rachunkach inwestorów niezwłocznie po dokonaniu
przydziału Akcji Serii E, a następnie wprowadzone do obrotu na GPW.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E,
Zarząd Spółki wystąpi do KDPW z wnioskiem o zarejestrowanie Akcji Serii E. Po zarejestrowaniu
Akcji w KDPW Akcje zostaną zapisane na rachunkach inwestorów, którym w tym dniu przysługiwać
będą PDA. W zamian za każde PDA na rachunkach inwestorów zapisana zostanie jedna Akcja Serii E,
w wyniku czego PDA wygasną. Dzień wygaśnięcia PDA będzie ostatnim dniem ich obrotu na GPW,
natomiast począwszy od następnego dnia, w którym odbywać się będzie obrót na GPW, notowane
będą Akcje Serii E.

Jednocześnie Emitent zamierza wprowadzić do obrotu na GPW akcje zwykłe na okaziciela serii D,
które w chwili obecnej są przedmiotem obrotu na nieurzędowym rynku regulowanym prowadzonym
przez Centralną Tabelę Ofert S.A. W tym celu Spółka złoży w najbliższym czasie do Rady Centralnej
Tabeli Ofert S.A. wniosek o wycofanie akcji serii D z obrotu.

Zamiarem jest aby akcje serii D w liczbie do 1.500.000 zostały wprowadzone do obrotu na GPW w
trybie publicznej sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat zasad wprowadzenia akcji serii D do
obrotu giełdowego w trybie publicznej sprzedaży prezentowane są w załączniku nr 7 do Prospektu.
Pozostałe akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego w trybie zwykłym.

Intencją Spółki jest aby obrót akcjami serii D na GPW rozpoczął się jednocześnie z obrotem Prawami
Do Akcji Serii E.
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W dniu 4 czerwca Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuściła do obrotu
giełdowego akcje zwykłe na okaziciela serii D, Akcje Serii E oraz Prawa Do Akcji Serii E pod
warunkiem spełnienia przez Spółkę określonych warunków. Treść uchwały Rady GPW została
przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego.

O terminach wprowadzenia akcji oraz PDA do obrotu na GPW Spółka będzie informować w formie
przewidzianej dla Raportów Bieżących.

12 Informację, że Emitent, nie będzie udzielał pożyczek, zabezpieczeń, zaliczkowych wypłat,
jak również w jakiejkolwiek innej formie bezpośrednio lub pośrednio nie będzie
finansował nabycia lub objęcia emitowanych przez siebie akcji

Emitent nie będzie udzielał pożyczek, zabezpieczeń, zaliczkowych wypłat, jak również w
jakiejkolwiek innej formie bezpośrednio lub pośrednio nie będzie finansował nabycia lub objęcia
emitowanych przez siebie akcji.
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 Rozdział IV – Dane o Emitencie

1 Emitent

Nazwa: HOOP Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skróconej firmy HOOP S.A.

Siedziba: 01-102 Warszawa
Adres: ul. Jana Olbrachta 94
numer telefonu: 22 338 18 18
numer telefaksu: 22 338 18 28
e-mail: warszawa@hoop.com.pl
adres internetowy: www.hoop.com.pl
REGON: 012771739
NIP: 527-00-08-818
KRS: 0000134518

2 Czas trwania Emitenta

Emitent został zawiązany na czas nieoznaczony

3 Poprzednie formy prawne Emitenta

Emitent rozpoczął prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przekształcenie w spółkę akcyjną zostało dokonane na mocy uchwały z dnia 10 września 1997 roku
(akt notarialny sporządzony przez Janusza Rudnickiego – notariusza w Warszawie – Rep. A Nr

4588/97). Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział
Gospodarczy-Rejestrowy z dnia 3 października 1997 roku HOOP Spółka Akcyjna została wpisana do
rejestru handlowego, prowadzonego przez ten Sąd pod numerem B.51655.

4 Przepisy prawa, na podstawie których utworzony został Emitent

Emitent został utworzony jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie przekształcony w
spółkę akcyjną zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności obowiązującego wówczas
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks handlowy. W
chwili obecnej Emitent jest spółką akcyjną działającą zgodnie z przepisami KSH.

5 Sąd rejestrowy

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000134518 na mocy postanowienia tego Sądu z dnia 15 października 2002 roku sygn. akt WA.XIX
NS-REJ.KRS/14266/02/831.

6 Opis historii Emitenta

Spółka została zawiązana pod firmą „SYNCRYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” aktem
notarialnym sporządzonym w dniu 21 października 1991 roku (Rep. A 9975/91) i wpisana do rejestru
handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI
Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w dniu 6 grudnia 1991 roku pod numerem B. 29832. Na podstawie
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uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 lutego 1993 roku (Rep. A 457/93) firma Spółki została
zmieniona na HOOP INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na mocy uchwał
zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością HOOP INTERNATIONAL i
SAFT z dnia 2 lipca 1993 roku, Spółka połączyła się z SAFT Sp. z o.o., w ten sposób, że majątek
SAFT Sp. z o.o. został przejęty przez HOOP INTERNATIONAL Sp. z o.o. w zamian za udziały, które
HOOP INTERNATIONAL przyznał jedynemu wspólnikowi SAFT Sp. z o.o. Na podstawie uchwały z
dnia 10 września 1997 roku (akt notarialny sporządzony przez Janusza Rudnickiego – notariusza w

Warszawie – Rep. A Nr 4588/97) Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. Postanowieniem
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy z
dnia 3 października 1997 roku HOOP Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru handlowego,
prowadzonego przez ten Sąd pod numerem B.51655.

7 Rodzaje i wartość kapitałów własnych Emitenta

Stosownie do postanowień Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.088.576,- PLN i dzieli
się na 10.088.576 akcji o wartości nominalnej 1,- PLN każda akcja, w tym: 447.680 akcji imiennych
serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 447.680, 100.000 akcji imiennych serii B, oznaczonych

numerami od 000.001 do 100.000, 82.856 akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 000.001

do 082.856 oraz 9.458.040 akcji na okaziciela serii D.

Stosownie do postanowień Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa, w Spółce tworzy się
następujące fundusze:

- kapitał zakładowy,

- kapitał zapasowy,

- kapitał rezerwowy.

Na dzień sporządzenia Prospektu wartości poszczególnych kapitałów kształtowały się następująco:

- kapitał zakładowy wynosi 10.088.576,- PLN,

- kapitał zapasowy wynosi 32.636.722,40 PLN,

- kapitał rezerwowy wynosi 1.479.741,22 PLN

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 6 czerwca 2003 roku, część zysku, tj. kwota
17.663.919,26 PLN została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku stosownie do art. 396 § 1 KSH.

W zakresie kapitałów zakładowego, zapasowego i rezerwowego Statut Spółki stanowi, że:

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może być dokonane przez emisję nowych akcji
bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji (§ 9 ust. 2 Statutu),

- akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwałą Walnego
Zgromadzenia (§ 10 ust. 1 i 2 Statutu),
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- na kapitał zapasowy przelewa się 8% czystego zysku rocznego Spółki do momentu, w którym
kapitał ten stanowić będzie nie mniej niż jedną trzecią część kapitału zakładowego; na kapitał
zapasowy przelewa się również inne środki pochodzące ze źródeł wskazanych w art. 396 §§ 2 i
3 KSH; z zastrzeżeniem art. 396 § 5 KSH, przeznaczenie kapitału zapasowego określa Walne
Zgromadzenie (§ 7 Statutu),

- w celu pokrycia szczególnych strat lub wydatków, Walne Zgromadzenie może tworzyć
kapitały rezerwowe (§ 8 Statutu);

- na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe
utworzone z zysku mogą być przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (§ 9
ust. 7 Statutu).

8 Podstawowe zasady polityki Zarządu co do wypłaty dywidendy

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych Walne Zgromadzenie Emitenta nie podejmowało uchwał o
wypłacie dywidendy. Zysk netto w kwocie 9.098.127,90 złotych wypracowany za rok obrotowy 1999
uchwałą Walnego Zgromadzenia został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. W roku 2000
Emitent osiągnął stratę, która zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia ma być pokryta z przyszłych
zysków. Zysk netto w kwocie 12.810.193,43 złotych wypracowany za rok obrotowy 2001 został
podzielony uchwałą WZA z dnia 4 listopada 2002 r. w ten sposób, że 10.389.395,29 PLN zostało
przeznaczonych na pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w 2000 r., pozostała kwota została
przeznaczona na kapitał zapasowy. Zysk netto w kwocie 19.663.919,26 PLN (w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy 2002 zaokrąglony do kwoty 19.664 tys. PLN) wypracowany przez
Emitenta w roku obrotowym 2002 został podzielony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 6
czerwca 2003 roku, w ten sposób, że 2.000.000,- PLN zostało przeznaczone na wypłatę dywidendy,
zaś pozostała część zysku, tj. kwota 17.663.919,26 PLN została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Zarząd Emitenta deklaruje, iż będzie wnioskował do WZA, aby w okresie najbliższych trzech lat co
najmniej 25% wypracowanego zysku zostało przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu
straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które powinno odbyć się w
terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Statut Spółki upoważnił walne
zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy, tj. do określenia dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art.
348 § 3 KSH, tj. że dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch
miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1 KSH. Ponadto zwyczajne
walne zgromadzenie spółki publicznej ustala termin wypłaty dywidendy. Stosownie do § 27 Statutu
Spółki, walne zgromadzenie może dokonać podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy lub wyłączyć zysk
od podziału i przeznaczyć go na powiększenie kapitału zapasowego lub inne fundusze rezerwowe.

Stosownie do art. 347 KSH, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez
walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. W przypadku przeznaczenia zysku lub jego części do
podziału między akcjonariuszy, akcjonariusze uczestniczą w zysku proporcjonalnie do posiadanych
przez siebie akcji.
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Statut Spółki (§ 28) przewiduje, że Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej
połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich
lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz
pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych. Każdy
Akcjonariusz ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy, proporcjonalnie do posiadanych

przez siebie akcji, jeżeli Zarząd Spółki, w drodze uchwały, zdecydował o wypłacie zaliczek. Uchwała
Zarządu powinna, w granicach art. 349 § 2 kodeksu spółek handlowych, określać kwotę przeznaczoną
na wypłatę zaliczek. Zarząd może wypłacić zaliczki jeżeli uzyska zgodę Rady Nadzorczej.

Informacje o podjęciu decyzji o wypłacie dywidendy oraz o dacie dywidendy Zarząd Spółki przekaże
do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Dywidenda płatna w odniesieniu do akcji serii E będzie wypłacana przez Emitenta zgodnie z zasadami
mającymi zastosowanie do wypłaty dywidend przez spółki, których akcje znajdują się w publicznym
obrocie papierami wartościowymi. Warunki wypłaty dywidendy ustali Zarząd w porozumieniu z
KDPW.

Statut nie zawiera postanowień w zakresie uprzywilejowania dywidendy.

9 Liczba, rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.088.576,- PLN i dzieli się na 10.088.576 akcji o wartości
nominalnej 1 PLN każda akcja, w tym:

- 447.680 akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 447.680, akcje zostały
wyemitowane w wyniku przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną, wyemitowano wówczas
111.920 akcji o cenie emisyjnej równej ówczesnej wartości nominalnej jednej akcji, tj. 4,-
PLN,

- 100.000 akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000; emisja akcji

serii B była dokonywana przed podjęciem przez walne zgromadzenie uchwały o podziale
(splicie) akcji Emitenta, tj. kiedy wartość nominalna jednej akcji wynosiła 4,- PLN, w wyniku
podwyższenia kapitału zakładowego wyemitowano 25.000 akcji serii B, o cenie emisyjnej
437,50 PLN za każdą akcję,

- 82.856 akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 000.001 do 082.856; emisja akcji

serii C była dokonywana przed podjęciem przez walne zgromadzenie uchwały o podziale
(splicie) akcji Emitenta, tj. kiedy wartość nominalna jednej akcji wynosiła 4,- PLN, w wyniku
podwyższenia kapitału zakładowego wyemitowano 20.714 akcji serii C, o cenie emisyjnej
437,50 PLN za każdą akcję.

- 9.458.040 akcji na okaziciela serii D, o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej jednej
akcji, tj. 1,- PLN.

Akcje Emitenta serii A, B i C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu. Przed dokonaniem podziału
(splitu) akcji, każda akcja Emitenta serii A, B i C uprawniała do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
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Akcje Emitenta serii A, B i C zostały wyemitowane przed 1 stycznia 2001 roku (tj. przed wejściem w
życie KSH) w okresie obowiązywania Kodeksu handlowego, który zezwalał na uprzywilejowanie
jednej akcji co do głosu poprzez przyznanie jej 5 głosów na walnym zgromadzeniu. Uchwałą Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie splitu akcji z dnia 11 października 2002 roku,
dokonano podziału akcji Emitenta, w ten sposób, że każda akcja Spółki, o wartości nominalnej 4,-
PLN została podzielona na 4 akcje o wartości nominalnej 1,- PLN oraz zmieniono uprzywilejowanie
akcji serii A, B i C w ten sposób, że każda akcja Emitenta serii A, B i C uprawnia do 2 głosów na
Walnym Zgromadzeniu. Split akcji, zmiana uprzywilejowania i wynikająca z tego zmiana Statutu
została ujawniona w rejestrze przedsiębiorców na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6 listopada 2002 roku
sygn. akt WA.XIX NS-REJ.KRS/16630/02/8.

10 Nieopłacona część kapitału własnego

Cały kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony.

11 Zmiany kapitału zakładowego Emitenta

Uchwałą Nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 11 października 2002 roku dokonano podziału (splitu)

akcji Emitenta, w ten sposób, że każda akcja o wartości nominalnej 4,- PLN została podzielona na 4
akcje o wartości nominalnej 1,- PLN każda akcja. Postanowieniem z dnia 6 listopada 2002 r. sygn. akt
WA.XIX NS-REJ.KRS/16630/02/8 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę wartości nominalnej akcji Spółki.

Uchwałą Nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2002 roku, zmienioną Uchwałą Nr 1 z dnia
19 listopada 2002 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 630.536,-
PLN do kwoty 10.088.576,- PLN, w wyniku którego wyemitowano 9.458.040 akcji na okaziciela serii

D, o wartości nominalnej 1,- PLN każda akcja. W wyniku powyższego podwyższenia, kapitał
zakładowy Emitenta wynosi 10.088.576,- PLN i dzieli się na 10.088.576 akcji, w tym 447.680 akcji
imiennych serii A, 100.000 akcji imiennych serii B, 82.856 akcji imiennych serii C oraz 9.458.040

akcji na okaziciela serii D. Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2003 r. sygn. akt WA.XIX NS-

REJ.KRS/186/3/84 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, o którym mowa
powyżej (wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano dnia 21 stycznia 2003 roku).

Co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, zostało objętych przez dwóch
dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta, tj. pana Dariusza Wojdyga, który objął 5.667.888 akcji na
okaziciela serii D i pana Marka Jutkiewicza, który objął 3.778.592 akcje na okaziciela serii D.
Wszystkie akcje na okaziciela serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości
nominalnej akcji.

12 Wkłady niepieniężne

W okresie ostatnich 5 lat nie wnoszono żadnych wkładów niepieniężnych.
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13 Przewidywania zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy
uprawnień z obligacji zamiennych

Emitent nie przeprowadzał emisji obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeństwo objęcia
w przyszłości nowych emisji akcji.

14 Dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione przy zmianach kapitału zakładowego oraz
zmianach praw wynikających z różnych rodzajów akcji

Statut Emitenta nie zawiera dodatkowych warunków, innych, niż te opisane w rozdziale III niniejszego
Prospektu, przy zmianach kapitału zakładowego oraz przy zmianach praw wynikających z różnych
rodzajów akcji.

15 Kapitał docelowy

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego.

16 Akcje / świadectwa użytkowe

Statut Emitenta nie przewiduje wydawania akcji i świadectw użytkowych, i Emitent nie wydał takich
akcji i świadectw użytkowych.

17 Świadectwa założycielskie

Statut Emitenta nie przewiduje wydawania świadectw założycielskich i Emitent nie wydał żadnych
świadectw założycielskich.

18 Akcje Emitenta będące własnością Emitenta lub jednostki z jego grupy kapitałowej

Emitent posiada 111.776 akcji własnych, w tym 100.000 akcji imiennych serii B i 11.776 akcji
imiennych serii C.

19 Przyczyny nabycia akcji własnych

Zgodnie z uchwałą Nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2002 roku, Spółka nabyła akcje w
celu umorzenia. Zgodnie z art. 363 § 4 KSH, ta część akcji, która przekracza 10% kapitału
zakładowego spółki, powinna być zbyta w terminie dwóch lat od dnia nabycia tych akcji. Emitent ma
zamiar umorzyć akcje własne w terminach wynikających z przepisów KSH.

20 Rynki, na których notowane są papiery wartościowe Emitenta

Akcje Spółki w liczbie 9 458 040 są notowane na Centralnej Tabeli Ofert, do obrotu na której zostały
wprowadzone w dniu 14 lutego 2003 r.
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21 Notowanie papierów wartościowych

Akcje serii D w liczbie 9.458.040, zarejestrowane w KDPW pod kodem PLHOOP000010,

wprowadzone są do obrotu na urzędowym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez CeTO od dnia

24 lutego 2003 roku.

22 Informacje o wypowiedzeniu umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych

Żadne umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nie zostały
wypowiedziane.

23 Informacje o postępowaniach upadłościowym, układowym, likwidacyjnym

W stosunku do Emitenta nie było wszczęte żadne postępowanie upadłościowe, układowe bądź
likwidacyjne.

24 Informacje o wpisaniu danych dotyczących przedsiębiorstwa Emitenta do działu 4 rejestru
przedsiębiorców, zgodnie z ustawą o KRS

Do działu 4 rejestru przedsiębiorców KRS nie zostały wpisane żadne dane dotyczące przedsiębiorstwa
Emitenta.

25 Opis powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami,
mających istotny wpływ na jego działalność

Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o.

Emitent w dniu 22 listopada 2002 roku nabył udziały w spółce Przedsiębiorstwo Produkcji Wód
Mineralnych „Woda Grodziska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku
Wielkopolskim, adres: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039026. Przedmiotem nabycia było 36.998
udziałów o wartości 1.000,- złotych, o łącznej wartości nominalnej 36.998.000,- złotych, stanowiących
99,54% kapitału zakładowego tej spółki. W chwili obecnej Emitent posiada udziały w
Przedsiębiorstwie Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o. reprezentujące 99,81%
kapitału zakładowego tej spółki. Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do tej spółki.

Wartość kapitałów własnych spółki na dzień 31 grudnia 2002 r. wyniosła 1.473 tys. PLN.
Szczegółowe informacje na temat rodzaju i wielkości kapitałów własnych spółki prezentowane są w
rozdziale VIII Prospektu (nota nr 4 do sprawozdań finansowych „Udziały lub akcje w jednostkach

Miesiąc Wolumen obrotu (szt) Wartość obrotu (tys. PLN) Średnia cena (PLN)
Luty 80 16.00 100
Marzec 501 16.94 16.91
Kwiecień   516 17.89   17.34
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podporządkowanych”) PPWM Woda Grodziska została objęta skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Emitenta sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002 r.

Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o.

Emitent jest udziałowcem spółki Dom Handlowy MEGAPAK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, adres: 1427000, Federacja Rosyjska, obwód
moskiewski, rejon leninowski, m.Widnoje, OAO WZ GIAP, bud. 453, wpisanej do rejestru

prowadzonego przez Państwową Izbę Rejestracyjną przy Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji
Rosyjskiej, Obwodu Moskiewskiego, pod nr 50:21:00784 w dniu 28 lipca 1999 roku. Emitent posiada

udział o wartości 8.400 rubli, stanowiący 50% udziału w kapitale oraz w głosach na zgromadzeniu
wspólników, pokryty wkładem niepieniężnym w postaci komputera, odpowiadający połowie kapitału
zakładowego Domu Handlowego Megapak Sp. z o.o. Udział Emitenta został ujawniony w ww.
rejestrze prowadzonym przez Państwową Izbę Rejestracyjną przy Ministerstwie Sprawiedliwości
Federacji Rosyjskiej, Obwodu Moskiewskiego z dniem 25 czerwca 2002 roku.

Emitent uznał Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. jako podmiot zależny od Emitenta.

Wartość kapitałów własnych spółki na dzień 31 grudnia 2002 r. wyniosła (426) tys. PLN. Szczegółowe
informacje na temat rodzaju i wielkości kapitałów własnych spółki prezentowane są w rozdziale VIII
Prospektu (nota nr 4 do sprawozdań finansowych „Udziały lub akcje w jednostkach
podporządkowanych”) Spółka Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. nie została objęta
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta.
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 Rozdział V – Dane o działalności Emitenta

1 Podstawowe produkty i usługi Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

HOOP S.A. koncentruje się na produkcji napojów gazowanych oraz niegazowanych a także wody
mineralnej.

Zakłady produkcyjne firmy HOOP S.A. zlokalizowane są w Bielsku Podlaskim oraz w Tychach,
ponadto Spółka dzierżawi zakład w Grodzisku Wielkopolskim od swojej spółki zależnej PPWM
„Woda Grodziska” Sp. z o.o.

Obecnie Spółka posiada około 11%-owy udział w rynku napojów gazowanych oraz około 18%-owy w
rynku napojów niegazowanych. Dzięki temu firma stała się jedną z czołowych firm w kategorii
napojów w opakowaniach typu PET.

Podstawowe produkty i usługi Emitenta to:

- napoje gazowane;

- napoje niegazowane;

- napoje pozostałe;

- woda mineralna i źródlana;

1.1 Napoje gazowane

Napoje gazowane „Hoop Premium”

Hoop Cola – zawiera wyciąg z orzeszków cola oraz kofeinę pobudzająco wpływającą na ludzki
organizm.

Hoop Premium Orange - to napój gazowany z dodatkiem naturalnego soku z cząsteczkami owoców.
Napój jest uszlachetniony witaminą C, beta-karotenem lub antocyjanami.

Hoop Premium Black Currant - zawiera naturalny sok z czarnej porzeczki, oraz specyficzny składnik,
jakim jest naturalny ekstrakt z guarany. Napój ten również jest uszlachetniony witaminą C, beta-
karotenem lub antocyjanami.

Hoop Premium Lemon – nowość w ofercie Emitenta

Hoop Cola Light – napój dietetyczny bez zawartości cukru

Hoop  Limonka i Cytryna – nowość w ofercie Emitenta.

Hoop  Truskawka – nowość w ofercie Emitenta

Napoje  „Hoop” gazowane

 Tonic, Czerwona Oranżada, Biała Oranżada, Niebieska Oranżada
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Napoje  „Tyski Hoop” gazowane

Cola, Pomarańczowy, Oranżada Czerwona, Oranżada Biała

Napoje  „Mr Max” gazowane

Cola, Cytrynowy, Pomarańczowy, Oranżada Czerwona

Napoje „3 Cole” gazowane

Strong Cola, Super Cola, Polska Cola - nowość w ofercie Emitenta

Prywatne marki gazowane produkowane przez Spółkę

VIVAT, ARO, VOLCANO, LEADER PRICE, ORIGINAL COLA, SIESTA, COLA SWING

1.2 Napoje niegazowane

Napoje „Hoop” niegazowane

Oferta napojów niegazowanych Hoop obejmuje szeroką gamę najbardziej popularnych smaków:

Pomarańczowy, Grapefruitowy Różowy, Gruszkowy, Wiśniowy, Winogrono białe, Marchewka i
Pomarańcza, Truskawka i Czarna Porzeczka, Brzoskwinia i Jabłko, Marchewka i Banan, Winogrono
Czerwone i Jabłko.

„Hoopki”

Napoje HOOPki to nowa propozycja Spółki skierowana do młodych konsumentów. Wychodząc im
naprzeciw HOOP S.A. stworzyła napoje w trzech smakach oparte na bazie naturalnych soków.
Wszystkie wzbogacone są w witaminę C. Oprócz doskonałych walorów smakowych posiadają bardzo
kolorowe i estetyczne, zachęcające do zakupu opakowania. W butelkę koloru fioletowego rozlewany
jest napój o smaku owoców truskawki i czarnej porzeczki, w butelkę czerwoną – o smaku poziomki i
maliny, w butelkę zieloną - kiwi i ananasa. Napoje te zostały wprowadzone do sprzedaży w kwietniu
2002 roku. Aktualnie planowane jest uatrakcyjnienie opakowania poprzez zmianę kształtu butelki wraz
z nową etykietą i logo.

„Hoop tea”

Napoje herbaciane o smaku brzoskwiniowym i cytrynowym.

Napoje „Mr Max”  niegazowane

Egzotyczny, Pomarańczowy, Czereśniowy, Marchewka i Pomarańcza

Prywatne marki  niegazowane

Napoje: VIVAT, ARO, VOLCANO, LEADER PRICE
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1.3 Napoje pozostałe

 „KOOP”

Napój izotoniczno - energetyzujący o smaku grejpfrutowym dla osób żyjących aktywnie, obciążonych
dużym wysiłkiem fizycznym i umysłowym, potrzebujących energii. Zawiera optymalny zestaw
witamin i mikroelementów niezbędnych do szybkiej regeneracji ludzkiego organizmu, wzbogacony
jest o wyciąg z żeńszenia, ginko-biloby oraz guarany. Zawiera również L-karnitynę – naturalny
związek wspomagający spalanie tłuszczów zbędnych dla organizmu. Napój jest rozlewany w puszki o
pojemności 0,25l., został wprowadzony do sprzedaży w kwietniu 2002 roku.

1.4 Woda mineralna

„ARCTIC”

Woda mineralna Arctic należy do segmentu naturalnych wód mineralnych, które muszą spełniać
najbardziej rygorystyczne wymagania i w przeciwieństwie do wód stołowych oraz źródlanych muszą
mieć stały, zawsze kontrolowany skład. Arctic jest wodą średniozmineralizowaną i niskosodową,
produkowaną w wersji gazowanej i niegazowanej. Woda mineralna Arctic gazowana i niegazowana

ma naturalny smak wody mineralnej, jak również produkowana jest  woda Arctic o smaku

cytrynowym.

Nowym rodzajem produkowanej wody jest woda źródlana o nazwie „Oktawa”. Produkcja  wody
źródlanej „Oktawa” została rozpoczęta w roku bieżącym.

Woda Grodziska

Woda Grodziska jest marką wody źródlanej, bardzo dobrze znaną na terenie zachodniej Polski, a
szczególnie  Wielkopolski. Woda aktualnie jest produkowana w nowej butelce PET o poj. 1,5L i o poj.

5,0L z nową etykietą oraz w butelce szklanej o poj. 1,0L.

2 Otoczenie, w jakim prowadzi działalność Grupa Kapitałowa Emitenta

2.1 Rynek napojów gazowanych w Polsce

Polski rynek napojów gazowanych jest rynkiem charakteryzującym się trendem wzrostowym, z
wyjątkiem lat, w których warunki klimatyczne w okresie sezonu letniego były niekorzystne. Od roku
1992 obserwuje się wzrost sprzedaży napojów gazowanych od ok. 600 mln litrów do ok. 1450 mln
litrów w 2002 r. Szacuje się, że w następnych latach rynek ten będzie się dalej charakteryzował
tendencją rosnącą. Potwierdzeniem możliwości utrzymania się trendu wzrostowego może być średnia
konsumpcja napojów gazowanych, wynosząca w Polsce ok. 36 l na osobę rocznie w porównaniu z 72 l
w krajach Europy Zachodniej oraz 203 l na osobę w Ameryce Północnej. Według szacunków własnych
Emitenta oraz Zenith International LTD, w roku 2007r. wielkość rynku w Polsce wzrośnie do ok.
2.000 mln litrów.

Zdecydowanym liderem w rynku napojów gazowanych jest  międzynarodowy koncern: Coca-Cola
(27,4%)*, drugie miejsce, równorzędnie zajmują firmy Hoop S.A. oraz PepsiCo (po 12,4%)*. Wśród
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polskich producentów, obok firmy Hoop, dalsze miejsca zajmują Hellena(9,4%)* i Zbyszko(7,1%)*
oraz blisko 200 innych wytwórców o zasięgu regionalnym.

2.2 Rynek napojów niegazowanych w Polsce

Polski rynek napojów niegazowanych jest rynkiem rosnącym zarówno pod względem wolumenu jak i
wartości. Do roku 1997 napoje te były produkowane tylko w opakowaniach kartonowych oraz w
opakowaniach szklanych. Od momentu wprowadzenia opakowań typu PET ta kategoria zaczęła się
dynamicznie rozwijać. Od 1998 obserwuje się wzrost sprzedaży od ok. 384 mln litrów do ok. 560 mln
litrów w 2002r. Na wzrostowy potencjał rynku wskazuje średnie roczne spożycie soków, nektarów
oraz napojów owocowych na osobę, które w Europie Wschodniej wynosiło w 2001 roku ok. 11,5
litrów (w Polsce 23l) i było sześciokrotnie niższe niż w Europie Zachodniej. Według szacunków
własnych Emitenta oraz Zenith International LTD wielkość rynku napojów niegazowanych w Polsce

powinna wzrosnąć do 750 mln litrów oraz 950 mln PLN w roku 2007.

Zdecydowanymi liderami w rynku napojów niegazowanych, pod względem wartości sprzedaży są trzy
polskie firmy Tymbark (23,8%)**, Hoop (17,3%)** oraz Hellena (16,3%)**.

2.3 Rynek wody mineralnej w Polsce

Z badań AC Nielsen wynika iż wartość polskiego rynku wody w 2002 osiągnęła poziom 890,98 mln
PLN i była większa o 16,7% niż w 2001 (762,99 mln PLN), natomiast statystyczny Polak wypija
rocznie około 45 litrów wody, podczas gdy w 15 krajach UE aż 84 litry. W ostatnich latach obserwuje
się dynamiczny rozwój produkcji butelkowanych wód mineralnych w Polsce, będący wynikiem
dużego wzrostu spożycia. Według danych GUS, począwszy od 1993 roku, następuje wzrost produkcji
wód (średnio o 10% rocznie), natomiast według Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu
Rozlewniczego rynek wody może wzrastać rocznie nawet o 8-10%. Liderami rynku są Żywiec Zdrój
(20%)**, Nałęczowianka (15,3%)**, Staropolanka (5,2%)**, Arctic (4,8%)**, Muszynianka

(4,8%)**, Bonaqua (3,7%)**.

*udziały ilościowe - dane ACNielsen za miesiąc kwiecień 2003
**udziały wartościowe – dane ACNielsen za miesiąc kwiecień 2003

3 Główne rynki zbytu

Głównymi kanałami dystrybucji produktów Hoop są:

- duże, niezależne firmy dystrybucyjne - udział w całkowitej sprzedaży  64%

- sieci hipermarketów - udział w całkowitej sprzedaży  36%

W ostatnich latach daje się zauważyć rosnący udział sieci hipermarketów w przychodach ze sprzedaży
Spółki. Związane jest to z szybkim zwiększaniem ilości tego typu placówek handlowych oraz z
rozszerzaniem asortymentu oferowanych przez nie  napojów – obok markowych napojów dynamicznie

rośnie sprzedaż „marek prywatnych”.

Sprzedaż Emitenta koncentruje przede wszystkim  się na rynku krajowym. Sprzedaż produktów Spółki
poza granicami Polski skierowana jest przede wszystkim do Szwecji, część produktów Spółki trafia



Rozdział V – Dane o działalności Emitenta Prospekt Emisyjny

74

również na rynki Niemiec, USA oraz Rosji. Szczegółowe informacje na temat wartości sprzedaży z
podziałem na strukturę geograficzną rynków zbytu prezentowane są w pkt 5.2. niniejszego rozdziału

4 Sezonowość produkcji i rynków zbytu

W przypadku produkcji i sprzedaży napojów największa sprzedaż występuje w okresie kwiecień –
sierpień tj. okresie letnim. Bardzo duży wpływ na wyniki sprzedaży ma pogoda. W przypadku, gdy
pogoda jest ładna sprzedaż jest wysoka, natomiast jakiekolwiek jej załamanie powoduje
natychmiastowy spadek popytu.

Dane w tys. PLN

5 Informacje o sprzedaży Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

Ze względu na charakter działalności jedynej konsolidowanej jednostki zależnej, która ogranicza się do
dzierżawienia zakładu produkcyjnego Emitentowi, Grupę Kapitałową można traktować jako jedną
jednostkę, w której podmiot zależny spełnia rolę trzeciego, obok Bielska Podlaskiego oraz Tych,
zakładu produkcyjnego Emitenta. W związku z powyższym opis sprzedaży Spółki oparliśmy na
skonsolidowanych danych finansowych.

Ze względu na fakt, iż PPWM Woda Grodziska została po raz pierwszy objęta konsolidacją w roku
2002, dane za rok 2001 i 2000 zostały oparte o jednostkowe dane finansowe.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
w okresie styczeń ‘00 - marzec ‘03
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5.1  Wartość sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności

Sprzedaż w rozbiciu na poszczególne grupy produktowe (w tys. zł.):

I kw. 2003 Rok 2002 Rok 2001 Rok 2000
Rodzaj produktu Sprzedaż

w tys. zł
Udział w
sprzedaży

Sprzedaż
w tys. zł.

Udział w
sprzedaży

Sprzedaż
w tys. zł.

Udział w
sprzedaży

Sprzedaż
w tys. zł.

Udział w
sprzedaży

Napoje gazowane 32 150 57,1% 167 758 50,8% 134 075 50,3% 105 670 46,7%

Napoje niegazowane 17 023 30,3% 120 674 36,5% 102 784 38,6% 103 472 45,7%

Napoje pozostałe 1 244 2,2% 5 952 1,8% 520 0,2% 0 0%

Woda mineralna 5 845 10,4% 34 488 10,4% 17 015 6,4% 7 067 3,1%

Sprzedaż usług - - 1 769 0,5% 11 970 4,5% 10 206 4,5%

RAZEM 56 262 100,0% 330 641 100,0% 266 364 100,00% 226 415 100,00%

Największy udział w sprzedaży w prezentowanym okresie mają napoje gazowane, których udział w
sprzedaży ogółem kształtował się w przedziale 46,7%-50,8%. Wartość sprzedaży w tym segmencie
produktów systematycznie rośnie z 105.670 tys. PLN w roku 2000 do 167.758 tys. PLN w 2002 r. co
oznacza średnioroczny wzrost na poziomie 26%.

Drugą istotną grupą produktów oferowanych przez Grupę Hoop są napoje niegazowane. Wartość
sprzedaży w tym segmencie wzrosła z 103.472 tys. PLN w roku 2000 do 120.674 tys. PLN w roku
2002. Spółka systematycznie powiększa swój udział w rynku napojów niegazowanych z 14,5% w

miesiącach czerwiec-lipiec 2000 przez 16% w czerwcu/lipcu 2001 r. do ponad 19% w styczniu 2003 r.

pod względem wartości sprzedaży.

W roku 2000 Emitent rozpoczął produkcję wody mineralnej Arctic szybko uzyskując popularność na
rynku wód, osiągając w drugim półroczu 2002 r. ok. 5% udział w rynku pod względem wartości
sprzedaży, zajmując tym samym trzecie miejsce na rynku wód mineralnych. Tendencja powyższa
wprost odbija się w wynikach Spółki, w których zauważyć można dynamiczny wzrost sprzedaży wody
z 7.067 tys. PLN w 2000 roku do 34 272 tys. PLN w 2002 roku, co oznacza średnioroczny wzrost na
poziomie 120%. Także w strukturze sprzedaży widać wyraźny wzrost udziału wody Arctic w

sprzedaży ogółem z poziomu 3,1% w 2000 r. poprzez 6,4% w roku 2001 do 10,4% w 2002 r.

5.2 Wartość sprzedaży z podziałem na strukturę geograficzną rynków zbytu

Sprzedaż w podziale na strukturę geograficzną rynków zbytu  (w tys. zł.)

Rok 2002 Rok 2001 Rok 2000Wyszczegó
lnienie Kraj Eksport Razem Kraj Eksport Razem Kraj Eksport Razem
Wyroby 328 547 325 328 872 253 451 943 254 394 215 621 588 216 209
Usługi 1 769 0 1 769 11 970 0 11 970 10 206 0 10 206
Materiały 11771 143 11 914 57 678 118 57 796 44 621 0 44 621
Towary 7 531 0 7 531 6 616 0 6 616 6 838 0 6 838

RAZEM 349 618 468 350 086 329 715 1 061 330 776 277 286 588 277 874

W całym prezentowanym okresie sprzedaż Emitenta koncentrowała się na rynku krajowym osiągając
99,7% jej wartości. Sprzedaż produktów Spółki poza granicami Polski skierowana jest przede
wszystkim do Szwecji, część produktów Spółki trafia również na rynki Niemiec, USA oraz Rosji.
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6 Źródła zaopatrzenia

Zdecydowana większość surowców zużywanych do produkcji napojów kupowana jest w firmach
mających siedzibę na terenie Polski chociaż część surowców (np. większość emulsji) jest produkowana
przez firmy zagraniczne i oferowana w Polsce przez ich przedstawicieli lub firmy dystrybucyjne.

Poniższa tabela prezentuje najważniejszych dostawców Spółki, wraz z ich udziałem procentowym w
zaopatrzeniu Spółki w 2002 roku:
Dostawca Asortyment Udział
Alpla Sp. z o.o. preformy 27,88%

Nordzucker Polska Sp. z o.o. cukier 7,86%
Bericap Polska Sp. z o.o. nakrętki 5,75%
Drukarnia ART. etykiety 4,83%
BSO Polska cukier 4,70%
Nemuno Banga preformy 4,42%
Cukrownia Lublin cukier 4,24%

7 Uzależnienie od odbiorców lub dostawców

Spółka jest w niewielkim stopniu uzależniona od poszczególnych dostawców lub odbiorców.

W przypadku dostawców zawsze występuje możliwość pozyskania surowców lub usług z innego
źródła. W przypadku odbiorców produktów Spółki tylko jedna firma posiada udział w przychodach ze
sprzedaży przekraczający 10%. Jest to firma Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. posiadająca 26%
udział w sprzedaży HOOP S.A.

Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem.

8 Opis znaczących umów

Poniżej opisane zostały umowy zawarte przez Emitenta, które zostały uznane za znaczące. Z uwagi na
fakt, iż Emitent posiada dobrze rozwiniętą sieć handlową, zasadnicze przychody osiągane są przez
Emitenta z działalności handlowej. Stąd też jako miarodajne kryterium pozwalające na właściwą ocenę
znaczenia zawartej umowy przyjęto wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich
czterech kwartałów. Wartość przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech
kwartałów stanowi kwotę około 343.134.000, PLN. Za umowy znaczące zostały uznane umowy
przekraczające 10% tej kwoty.

8.1.1 Umowy dostawy

Umowa dostawy z ALPLA Sp. z o.o.

Umowa została zawarta w dniu 21 września 1999 roku pomiędzy HOOP S.A. jako Odbiorcą i ALPLA
Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu jako Dostawcą. Przedmiotem
umowy są dostawy preform produkowanych przez Dostawcę i określonych w załączniku do umowy.
Dostawa preform odbywa się na podstawie składanych przez Odbiorcę zamówień. Umowa została
zawarta na okres od dnia 1 października 1999 roku na czas nieokreślony. Wartość obrotów netto w
2002 roku nie przekraczała 17% przychodów ze sprzedaży Emitenta.
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8.1.2 Umowy współpracy i kooperacji

Umowa o współpracy handlowej z Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o.

Umowa została zawarta w dniu 14 stycznia 2002 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą i Jeronimo

Martins Dystrybucja Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu jako Odbiorcą.
Przedmiotem umowy są dostawy produktów pod marką „HOOP” oraz świadczenie przez Odbiorcę
usług promocyjnych i marketingowych. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 1 marca
2004 roku. W przypadku określonego w Umowie odchylenia realizowanej wartości sprzedaży
miesięcznej od wartości zakładanej, każda ze stron ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z tym, że w przypadku realizacji obrotów wyższych niż
zakładane Odbiorca może zażądać wykonywania Umowy do końca okresu na jaki została zawarta.  W
przypadku niewykonania zakładanej wielkości sprzedaży w okresie na jaki umowa została zawarta,
Odbiorca będzie kontynuował umowę bez dodatkowych płatności ze strony Emitenta do czasu
osiągnięcia zakładanych obrotów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Wartość obrotów netto w
2002 roku nie przekraczała 26% przychodów ze sprzedaży Emitenta.

9 Opis istotnych umów

Jako kryterium istotności umowy przyjęto udział obrotów z danym dostawcą lub odbiorcą na
podstawie zawartej umowy przekraczający 1 % przychodów netto ze sprzedaży produktów w okresie
2002 roku.

9.1 Umowy współpracy i kooperacji

9.1.1 Umowa współpracy z NEMUNO BANGA

Umowa została zawarta w dniu 6 maja 2002 roku pomiędzy HOOP S.A. jako Odbiorcą i
V.Adutaviciaus, A. Juozeliuno, J. Tucinsko NEMUNO BANGA z siedzibą w Wilnie (Litwa) –
podmiotem prawa litewskiego jako Dostawcą.  Przedmiot umowy obejmuje dostawy preform PET do

produkcji butelek PET. Dostawa preform odbywa się na podstawie składanych przez Odbiorcę
zamówień. Umowa przewiduje kary umowne, które zostały zastrzeżone na rzecz Odbiorcy (za
dostarczenie przez Dostawcę preform niezgodnie ze złożonym zamówieniem lub wadliwych,
opóźnienie dostawy, brak dostawy). Umowa została zawarta na okres do dnia 6 maja 2004 roku, z
możliwością jej przedłużenia na dalszy okres oraz rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem 3-
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10%
przychodów ze sprzedaży Emitenta.

Od grudnia 2002 roku dostawy preform są realizowane przez NEMUNO BANGA POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Białymstoku, spółkę utworzoną przez V.Adutaviciaus, A. Juozeliuno, J. Tucinsko

NEMUNO BANGA z siedzibą w Wilnie do obsługi polskich odbiorców.

9.1.2 Umowa współpracy z Drukarnią ART

Umowa została zawarta w dniu 18 lutego 2002 roku pomiędzy HOOP S.A. jako Odbiorcą i Drukarnią
ART z siedzibą w Warszawie  jako Dostawcą. Przedmiotem umowy są dostawy etykiet papierowych
oraz wykonanych na foliach polipropylenowych transparentnych i perlisto białych na butelki z
napojami lub wodą.  Ceny są ustalane przez strony na każdy kwartał kalendarzowy do dnia 20
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miesiąca poprzedzającego następny kwartał. Ceny ustalane są na bazie loco magazyn Odbiorcy.
Warunki umowy, w tym jej warunki finansowe nie odbiegają od typowych postanowień dla tego
rodzaju umów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez
każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wartość obrotów netto w 2002
roku nie przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta.

9.1.3 Umowa o współpracy z ESAROM HANDELS UND PRODUKTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w
Piasecznie

Umowa została zawarta w dniu 13 grudnia 2002 roku pomiędzy HOOP S.A. jako Kupującym i z
ESAROM HANDELS UND PRODUKTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie jako Sprzedającym.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawy przez Sprzedającego dla Kupującego surowców do
produkcji napojów bezalkoholowych gazowanych i niegazowanych.  Ceny surowców zostały ustalone
przez strony w załączniku do umowy. Ustalenie nowych cen lub na nowe surowce wymaga pisemnych
uzgodnień w formie załącznika. Ceny są ustalane dnia 25-tego każdego miesiąca na miesiąc następny
w oparciu o kurs EURO z tego dnia lub z pierwszego dnia roboczego po dniu 25-tym danego miesiąca.
Strony uzgodniły 6 miesięczne okresy rozliczeniowe dla potrzeb ustalania wysokości rabatów. Umowa
wygasa z chwilą osiągnięcia obrotu w wysokości 9.404.300,- PLN netto lub z chwilą jej rozwiązania
na zasadzie zgodnego porozumienia stron.

9.1.4 Umowa sprzedaży cukru z TRACO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 Umowa została zawarta w dniu 14 lutego 2003 roku pomiędzy Emitentem jako Kupującym oraz
TRACO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Sprzedawcą. Przedmiotem umowy jest zakup cukru za
łączną kwotę netto wynoszącą 9.237.122,69 PLN. Zgodnie z postanowieniami umowy, terminy
płatności za cukier mają być oznaczone w fakturach sprzedaży i przypadać mają na drugi dzień
roboczy po dacie wystawienia faktury. Ostatnia faktura sprzedaży na ostatnią partię cukru ma być
wystawiona w dniu 30 czerwca 2003 roku. Zakupiona partia cukru nie może być odebrana przez
Emitenta z miejsca jej przechowywania przed uiszczeniem jej całej ceny.

9.1.5 Umowa o współpracę z Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Umowa została zawarta w dniu 17 stycznia 2003 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
Makro Cash and Carry S.A. z siedzibą w Warszawie jako Odbiorcą.  Przedmiotem umowy są dostawy
produktów HOOP S.A. Odbiorca realizuje płatności za dostawy dwa razy w miesiącu, tj. w pierwszy i
trzeci wtorek miesiąca. Zapłata następuje na podstawie otrzymanej faktury. Umowa została zawarta na
czas nieokreślony, z tym, że Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.  W przypadku trzech kolejnych zwrotów towarów dokonanych na podstawie

postanowień umowy, Odbiorca ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem czternastodniowego
terminu wypowiedzenia. Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10% przychodów ze
sprzedaży Emitenta.

9.1.6 Umowa o współpracy z CD Partner Sp. z o.o.

Umowa została zawarta w dniu 1 sierpnia 2001 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz CD
Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Odbiorcą. Przedmiotem umowy jest podjęcie przez
Odbiorcę, na zlecenie Emitenta, działań zmierzających do rozwoju rynku i wzrostu wielkości
sprzedaży produktów oferowanych przez Emitenta, z wyłączeniem soków i nektarów. Cena sprzedaży
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produktów oraz warunki płatności zostały określone w zawartym przez strony w dniu 3 kwietnia 2000
roku porozumieniu o współpracy, regulującym zasady współpracy oraz wzajemnych zobowiązań w
zakresie sprzedaży i dystrybucji produktów Emitenta. Umowa została zawarta na okres trzech lat, to
jest do dnia 30 lipca 2004 roku, z tym, że każdej stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy z
zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. Ponadto, w przypadku naruszenia przez stronę istotnych zobowiązań wynikających z
umowy, jeśli strona naruszająca nie naprawi tego naruszenia w terminie siedmiu dni od zawiadomienia
jej przez drugą stronę o niewykonaniu zobowiązania, strona pokrzywdzona może rozwiązać umowę ze
skutkiem natychmiastowym. Ponadto, Emitent jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie
określonym w zdaniu poprzedzającym, jeżeli odbiorca dokonuje zamówień na poziomie niższym niż
75% planu sprzedaży przyjętego w umowie. Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10%
przychodów ze sprzedaży Emitenta.

9.2 Umowy handlowe

Emitent oferuje swoje produkty na podstawie standardowych umów handlowych, zawieranych z

dystrybutorami na obszarze całego kraju.  Na dzień sporządzenia Prospektu, Emitent zawarł umowy
handlowe z około stu pięćdziesięcioma dystrybutorami.  Standardowa umowa handlowa określa
warunki ścisłej współpracy w zakresie sprzedaży towarów.  W ramach typowej umowy handlowej,
Emitent jest zobowiązany do zapewnienia dystrybutorowi pierwszeństwa w dostępie do towarów oraz
ciągłej realizacji dostaw; zachowania właściwej i zgodnej z normami jakości towaru; dostarczania
dystrybutorowi towaru na warunkach nie mniej korzystnych od warunków handlowych dla innych

odbiorców; współpracy promocyjno-marketingowej; dostarczania do biura dystrybutora raportów

miesięcznych o obrotach. Umowy handlowe regulują zasady odpowiedzialności stron z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy w sposób ogólnie
przyjęty dla tego rodzaju umów. Warunki finansowe umów handlowych nie powodują znaczącego
ryzyka w działalności Emitenta. Zasady płatności obejmują możliwość udzielenia przez Emitenta
kredytu kupieckiego, którego wysokość uzależniona jest o wielkości obrotów i możliwości płatniczych
dystrybutora. Kredyt kupiecki jest zabezpieczany wekslem własnym in blanco dystrybutora.  Zasady

udzielenia przez Emitenta odroczonej płatności są przedmiotem odrębnych umów w sprawie
odroczonej płatności. Umowy handlowe są zawierane na czas nieokreślony, z możliwością
rozwiązania przez każdą ze stron za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

9.2.1 Porozumienie o współpracy z PCD HOOP Sp. z o.o.

Umowa została zawarta w dniu 1 marca 2002 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
Pomorskim Centrum Dystrybucji „HOOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie jako Odbiorcą.
Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy oraz wzajemnych zobowiązań stron w zakresie
sprzedaży i dystrybucji produktów Dostawcy. Obowiązki Emitenta obejmują między innymi
zapewnienie dostaw produktów stosownie do otrzymanych zamówień oraz pełną współpracę w
zakresie promocji i reklamy w punktach sprzedaży detalicznej. Strony ustaliły szczegółowe warunki
finansowe, w tym zasady udzielania rabatów na napoje poszczególnych marek, rabatu za realizację
targetów, rabatu za obsługę hurtu, sieci i terminowe płatności. Dystrybutor zobowiązany jest do
sprzedaży produktów, przestrzegania cen rekomendowanych, promocji i reklamy produktów,
prowadzenia na własny koszt akwizycji i serwisu w punktach detalicznych – na obszarze objętym
umową. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą
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stronę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z tym, że w przypadku
niewykonywania umowy przez jedną stronę, druga strona może wyznaczyć jej dodatkowy termin 14-
dniowy do wykonania umowy z zastrzeżeniem, iż po jego upływie odstąpi od umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia. Wraz z umową strony zawarły odrębną umowę w sprawie odroczonej
płatności – kredytu kupieckiego, zgodnie z którą roszczenia Emitenta z tytułu sprzedaży towarów
zabezpieczone są wystawionym przez Dystrybutora wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją
wekslową. Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży
Emitenta.

9.2.2 Porozumienie o współpracy z DAMIANEX S.A .z siedzibą w Łańcucie

Umowa została zawarta w dniu 1 września 1999 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
DAMIANEX S.A. z siedzibą w Łańcucie jako Odbiorcą. Przedmiot umowy, czas trwania oraz ogólne
warunki współpracy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa
została zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron bez względu na
przyczynę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku naruszenia umowy przez jedną ze
stron, druga strona może rozwiązać umowę za 14- dniowym wypowiedzeniem. Wraz z umową strony
zawarły umowę w sprawie odroczonej płatności – kredytu kupieckiego. Roszczenia Dostawcy z tytułu
sprzedaży towarów są zabezpieczone wekslem własnym in blanco wystawionym przez Odbiorcę.
Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta.

9.2.3 Umowa handlowa z Unią Dystrybutorów S.A.

Umowa została zawarta w dniu 1 marca 1999 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz Unią
Dystrybutorów S.A. z siedzibą w Gdyni jako Odbiorcą. Przedmiotem umowy jest określenie zasad
współpracy oraz wzajemnych zobowiązań stron w zakresie sprzedaży i dystrybucji produktów
Dostawcy. Strony ustaliły szczegółowe warunki finansowe, w tym zasady udzielania rabatów.
Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa
została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za
jednomiesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku niewykonywania umowy przez jedną ze stron,
drugiej stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy za 14-to dniowym wypowiedzeniem. Wraz z
umową, strony zawarły odrębną umowę w sprawie odroczonej płatności – kredytu kupieckiego.
Zabezpieczeniem roszczeń Dostawcy z tytułu sprzedaży towarów jest weksel własny in blanco
wystawiony przez Odbiorcę. Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10% przychodów ze
sprzedaży Emitenta.

9.2.4 Porozumienie o współpracy z BOS S.A.

Umowa została zawarta w dniu 1 września 1999 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz BOS
S.A. z siedzibą w Warszawie jako Odbiorcą. Przedmiot umowy, czas trwania oraz ogólne warunki
współpracy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa
została zawarta na nieokreślony okres czasu z możliwością jej rozwiązania za jednomiesięcznym
wypowiedzeniem. W przypadku naruszenia umowy przez jedną ze stron, druga strona może rozwiązać
umowę za 14-dniowym wypowiedzeniem. Wraz z umową strony zawarły umowę w sprawie
odroczonej płatności – kredytu kupieckiego. Zabezpieczeniem roszczeń Emitenta z tytułu sprzedaży
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towarów jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Odbiorcę.
Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta.

9.2.5 Porozumienie o współpracy z MAXPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sufczynie

Umowa została zawarta w dniu 29 maja 2001 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
MAXPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sufczynie jako Dystrybutorem. Przedmiot umowy, czas trwania oraz

ogólne warunki współpracy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu
umów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze
stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku naruszenia umowy przez jedną ze stron,
druga strona może rozwiązać umowę za 14-dniowym wypowiedzeniem. Wraz z umową strony zawarły
umowę w sprawie odroczonej płatności – kredytu kupieckiego. Zabezpieczeniem roszczeń Emitenta z
tytułu sprzedaży towarów jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez
Dystrybutora. Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży
Emitenta.

9.2.6 Porozumienie o współpracy z Bobmark International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Umowa została zawarta w dniu 1 czerwca 2002 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
Bobmark International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Dystrybutorem. Umowa została
zmieniona aneksem nr 1, który wszedł w życie z dniem 1 listopada 2002 roku i aneksem nr 2, który
wszedł w życie z dniem 1 marca 2003 roku. Przedmiot umowy, czas trwania oraz ogólne warunki
współpracy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa
została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za
jednomiesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku naruszenia umowy przez jedną ze stron, druga
strona może wyznaczyć jej na piśmie dodatkowy 14-dniowy termin do wykonania tych zobowiązań, z
zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie odstąpi od porozumienia bez zachowania okresu
wypowiedzenia. Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży
Emitenta.

9.2.7 Porozumienie o współpracy z „MIREX” J.K. Mirek Spółka jawna z siedzibą w Tymbarku

Umowa została zawarta w dniu 23 października 2000 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
„MIREX” J.K.Mirek Sp.j. z siedzibą w Tymbarku jako Odbiorcą. Przedmiot umowy, czas trwania oraz
ogólne warunki współpracy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu
umów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze
stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku naruszenia umowy przez jedną ze stron,
druga strona może rozwiązać umowę za 14- dniowym wypowiedzeniem. Wraz z umową strony
zawarły umowę w sprawie odroczonej płatności – kredytu kupieckiego. Zabezpieczeniem roszczeń
Emitenta z tytułu sprzedaży towarów jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
wystawiony przez Odbiorcę. Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10% przychodów ze
sprzedaży Emitenta.

9.2.8 Porozumienie o współpracy z WIOMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży

Umowa została zawarta w dniu 1 lutego 2002 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
WIOMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży jako Dystrybutorem. Przedmiot umowy, czas trwania oraz
ogólne warunki współpracy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu
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umów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze
stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku naruszenia umowy przez jedną ze stron,
druga strona może rozwiązać umowę za 14-dniowym wypowiedzeniem. Wraz z umową strony zawarły
umowę w sprawie odroczonej płatności – kredytu kupieckiego Zabezpieczeniem roszczeń Emitenta z
tytułu sprzedaży towarów jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez
Dystrybutora. Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży
Emitenta.

9.2.9 Porozumienie o współpracy z Hurtownią Spożywczą „IWA” Józef Kuczewski z siedzibą w
Ełku

Umowa została zawarta w dniu 1 września 1999 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
Hurtownią Spożywczą „IWA” Józef Kuczewski z siedzibą w Ełku jako Dystrybutorem. Przedmiot
umowy, czas trwania oraz ogólne warunki współpracy nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych dla tego typu umów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej
rozwiązania przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku naruszenia
umowy przez jedną ze stron, druga strona może rozwiązać umowę za 14-dniowym wypowiedzeniem.
Wraz z umową strony zawarły umowę w sprawie odroczonej płatności – kredytu kupieckiego.
Zabezpieczeniem roszczeń Emitenta z tytułu sprzedaży towarów jest weksel własny in blanco wraz z

deklaracją wekslową wystawiony przez Dystrybutora. Wartość obrotów netto w 2002 roku nie
przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta.

9.2.10 Porozumienie o współpracy z PROPIT Czesław Gwara z siedzibą w Wągrowcu

Umowa została zawarta w dniu 2 stycznia 2003 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
„PROPIT” Czesław Gwara z siedzibą w Wągrowcu jako Dystrybutorem. Przedmiot umowy, czas
trwania oraz ogólne warunki współpracy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla
tego typu umów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez
każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku naruszenia umowy przez jedną
ze stron, druga strona może rozwiązać umowę za 14-dniowym wypowiedzeniem. Wraz z umową
strony zawarły umowę w sprawie odroczonej płatności – kredytu kupieckiego. Zabezpieczeniem
roszczeń Emitenta z tytułu sprzedaży towarów jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową wystawiony przez Dystrybutora. Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10%
przychodów ze sprzedaży Emitenta.

9.2.11 Porozumienie o współpracy z CONSUM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Umowa została zawarta w dniu 1 stycznia 2002 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
CONSUM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie jako Dystrybutorem. Przedmiot umowy, czas trwania
oraz ogólne warunki współpracy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu
umów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze
stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku naruszenia umowy przez jedną ze stron,
druga strona może rozwiązać umowę za 14-dniowym wypowiedzeniem. Wraz z umową strony zawarły
umowę w sprawie odroczonej płatności – kredytu kupieckiego. Zabezpieczeniem roszczeń Emitenta z
tytułu sprzedaży towarów jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez
Dystrybutora. Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży
Emitenta.
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9.2.12 Porozumienie o współpracy z „MICHAŁOWSKI” Hurtownia Alkoholi i Artykułów
Spożywczych  S.C. z siedzibą w Pniewach

Umowa została zawarta w dniu 1 września 1999 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
„MICHAŁOWSKI” Hurtownia Alkoholi i Artykułów  Spożywczych  S.C. z siedzibą w Pniewach jako
Dystrybutorem. Przedmiot umowy, czas trwania oraz ogólne warunki współpracy nie odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została zawarta na czas
nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za jednomiesięcznym
wypowiedzeniem. W przypadku naruszenia umowy przez jedną ze stron, druga strona może rozwiązać
umowę za 14-dniowym wypowiedzeniem. Wraz z umową strony zawarły umowę w sprawie
odroczonej płatności – kredytu kupieckiego. Zabezpieczeniem roszczeń Emitenta z tytułu sprzedaży
towarów jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Dystrybutora.
Wartość obrotów netto w 2002 roku nie przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta.

9.2.13 Porozumienie o współpracy z Firmą Akwizycyjno-Handlową WM Sp. z o.o. z siedzibą w
Tychach

Umowa została zawarta w dniu 28 listopada 2000 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
Firmą Akwizycyjno- Handlową WM Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach jako Dystrybutorem. Przedmiot
umowy, czas trwania oraz ogólne warunki współpracy nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych dla tego typu umów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej
rozwiązania przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. W przypadku naruszenia
umowy przez jedną ze stron, druga strona może rozwiązać umowę za 14-dniowym wypowiedzeniem.
Wraz z umową strony zawarły umowę w sprawie odroczonej płatności – kredytu kupieckiego.
Zabezpieczeniem roszczeń Emitenta z tytułu sprzedaży towarów jest weksel własny in blanco wraz z

deklaracją wekslową wystawiony przez Dystrybutora. Wartość obrotów netto w 2002 roku nie
przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta.

9.3 Umowy leasingu

9.3.1 Umowy leasingu z BRE LEASING Członek Grupy Commerzbank Sp. z o.o.

Umowy zostały zawarte z BRE LEASING Członek Grupy Commerzbank Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie jako Leasingodawcą i HOOP S.A. jako Leasingobiorcą i zgodnie z „Ogólnymi warunkami
leasingu” stosowanymi przez Leasingodawcę. Warunki umów, w tym ich warunki finansowe, nie
odbiegają od typowych postanowień dla tego rodzaju umów. Emitent zawarł z Leasingodawcą łącznie
12 umów leasingu. Najważniejsze zostały przedstawione poniżej.

Umowa leasingu Nr HOOP/ML/4726/1998 z dnia 30 października 1998 roku.

Przedmiotem leasingu jest linia technologiczna niemieckiej firmy KHS do produkcji napojów

gazowanych i niegazowanych. Okres umowy leasingu wynosi 71 miesięcy, tj. do października 2004
roku. Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Leasingodawcy następujących opłat
leasingowych: (1) opłaty wstępnej w wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 92.997,23
DEM (2) raty gwarancyjnej (kaucji) w wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 464.986,15
DEM, (3) 71 miesięcznych rat o średniej wysokości wynoszącej 196.000,- PLN brutto.
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Umowa leasingu Nr HOOPV/WA/5767/1999 z dnia 30 września 1999 roku.

Przedmiotem leasingu jest wydmuchiwarka typ SBO 16 PCC z urządzeniem zasypowym. Okres
umowy leasingu wynosi 48 miesięcy, tj. do  listopada 2003 roku. Leasingobiorca jest zobowiązany do
uiszczenia na rzecz Leasingodawcy następujących opłat leasingowych: (1) opłaty wstępnej w
wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 16.097,23 EURO netto (2) 48 miesięcznych rat w
wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 33.998,39 EURO brutto.

Umowa leasingu Nr HOOP8/WA/7101/2000 z dnia 11 grudnia 2000 roku.

Przedmiotem leasingu jest używana maszyna rozdmuchowa SIDEL SBO 10/14 i 20 sztuk używanych
form rozdmuchowych do butelek na maszynę SIDEL SBO 10/14. Okres umowy leasingu wynosi 48
miesięcy, tj. do  stycznia 2005 roku. Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz
Leasingodawcy następujących opłat leasingowych: (1) opłaty wstępnej w wysokości stanowiącej
równowartość w PLN kwoty 7.091,53 EURO netto (2) 48 miesięcznych rat w wysokości stanowiącej
równowartość w PLN kwoty 13.842,67 EURO brutto.

Umowa leasingu Nr HOOP/WA/9718/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku, zmieniona Aneksem nr
1 z dnia 28 lutego 2002 roku.

Przedmiotem leasingu jest linia technologiczna do rozlewania napojów firmy ALSIM. Okres umowy

leasingu wynosi 48 miesięcy, tj. do  lutego 2006 roku. Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia
na rzecz Leasingodawcy następujących opłat leasingowych: (1) opłaty wstępnej w wysokości
stanowiącej równowartość w PLN kwoty 22.463,50 EURO netto (2) 48 miesięcznych rat w wysokości
stanowiącej równowartość w PLN kwoty 30.611,91 EURO brutto.

Umowa leasingu Nr HOOP/WA/12709/2003 z dnia 24 lutego 2003 roku.

Przedmiotem leasingu jest wydmuchiwarka Blomax 6. Okres umowy leasingu wynosi 60 miesięcy, tj.
do  marca 2008 roku. Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Leasingodawcy

następujących opłat leasingowych: (1) opłaty wstępnej w wysokości stanowiącej równowartość w PLN
kwoty 5.079,86 EURO netto (2) 60 miesięcznych rat w wysokości stanowiącej równowartość w PLN
kwoty 11.378,49 EURO brutto. Leasingobiorca zobowiązany jest do kupna przedmiotu leasingu w
terminie 30 dni od daty zapadalności ostatniej raty leasingowej, za kwotę wyrażoną w PLN,
stanowiącą równowartość 5% ceny zakupu. Strony wprowadziły zmiany do Ogólnych Warunków
Leasingu, w zakresie uprawnień Leasingodawcy w przypadku zwłoki Leasingobiorcy w płatności rat
leasingowych lub innych opłat, wysokości kar umownych jakimi może Lesingodawca obciążyć
Leasingobiorcę w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z umowy, przypadków
kiedy Leasingodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym na uregulowania
korzystniejsze dla Emitenta.

9.3.2 Umowy leasingu z Handlowy-Leasing S.A.

Umowy zostały zawarte z Handlowy-Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie jako Leasingodawcą i
HOOP S.A. jako Leasingobiorcą i zgodnie z „Ogólnymi warunkami umowy leasingu” stosowanymi
przez Leasingodawcę. Warunki umów, w tym ich warunki finansowe, nie odbiegają od typowych
postanowień dla tego rodzaju umów. Emitent zawarł z Leasingodawcą łącznie 19 umów leasingu.
Najważniejsze zostały przedstawione poniżej.
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Umowa leasingu Nr ULO/271 z dnia 28 października 1999 roku.

Przedmiotem leasingu jest 16 sztuk samochodów ciężarowych i komputer Compaq Pentium II. Okres

umowy leasingu wynosi 48 miesięcy, tj. do listopada 2003 roku. Leasingobiorca jest zobowiązany do
uiszczenia na rzecz Leasingodawcy następujących opłat leasingowych: (1) pierwszej opłaty
leasingowej w wysokości netto 21.343,59 PLN, (2) 48 miesięcznych rat w wysokości 35.750,51 PLN
netto każda. Ustalone opłaty leasingowe mogą ulec zmianie proporcjonalnie do zmiany bazowego
kosztu kredytu (określonego jako LIBOR dla 1-miesięcznych depozytów w EURO).

Umowa leasingu Nr ULO/272 z dnia 28 października 1999 roku.

Przedmiotem leasingu jest elektroniczne urządzenie do pomiaru cukru, kompresor i etykieciarka.

Okres umowy leasingu wynosi 72 miesiące, tj. do listopada 2005 roku. Leasingobiorca jest

zobowiązany do uiszczenia na rzecz Leasingodawcy następujących opłat leasingowych: (1) pierwszej

opłaty leasingowej w wysokości netto 15.954,90 PLN, (2) 72 miesięcznych rat w wysokości 20.143,07
PLN netto każda. Ustalone opłaty leasingowe mogą ulec zmianie proporcjonalnie do zmiany bazowego
kosztu kredytu (określonego jako LIBOR dla 1-miesięcznych depozytów w EURO).

Umowa leasingu Nr ULO/284 z dnia 25 listopada 1999 roku.

Przedmiotem leasingu jest linia technologiczna CORTELLAZZI do rozlewania napojów. Okres

umowy leasingu wynosi 48 miesięcy, tj. do listopada 2003 roku. Leasingobiorca jest zobowiązany do
uiszczenia na rzecz Leasingodawcy następujących opłat leasingowych: (1) pierwszej opłaty
leasingowej w wysokości netto 40.632,33 PLN, (2) 48 miesięcznych rat w wysokości 67.991,43 PLN
netto każda. Ustalone opłaty leasingowe mogą ulec zmianie proporcjonalnie do zmiany bazowego
kosztu kredytu (określonego jako LIBOR dla 6- miesięcznych depozytów w EURO).

Umowa leasingu Nr ULO/343 z dnia 3 marca 2000 roku.

Przedmiotem leasingu jest 10 sztuk samochodów ciężarowych MAN. Okres umowy leasingu wynosi
48 miesięcy, tj. do kwietnia 2004 roku. Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz
Leasingodawcy następujących opłat leasingowych: (1) pierwszej opłaty leasingowej w wysokości
netto 28.778,20 PLN, (2) 48 miesięcznych rat w wysokości 28.922,09 PLN netto każda. Ustalone
opłaty leasingowe mogą ulec zmianie proporcjonalnie do zmiany bazowego kosztu kredytu
(określonego jako LIBOR dla 6-miesięcznych depozytów w EURO).

Umowa leasingu Nr ULO/1050/DMK z dnia 4 października 2001 roku.

Przedmiotem leasingu jest 5 sztuk kompresorów wraz z wyposażeniem Ateliers – Francois CE 46 B

SG 1320 m3/h-40bar. Okres umowy leasingu wynosi 48 miesięcy, tj. do października 2005 roku.
Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Leasingodawcy następujących opłat
leasingowych: (1) przygotowawczej raty leasingowej w wysokości netto 26.683,49 PLN, (2) 48
miesięcznych rat w wysokości 40.558,87 PLN netto każda. Ustalone opłaty leasingowe mogą ulec
zmianie proporcjonalnie do zmiany bazowego kosztu kredytu (określonego jako LIBOR dla 1-
miesięcznych depozytów w EURO).
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9.3.3 Umowy leasingu z ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

Umowy zostały zawarte z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Leasingodawcą i
HOOP S.A. jako Leasingobiorcą i zgodnie z „Ogólnymi warunkami leasingu operacyjnego”
stosowanymi przez Leasingodawcę. Warunki umów, w tym ich warunki finansowe, nie odbiegają od
typowych postanowień dla tego rodzaju umów. Emitent zawarł z Leasingodawcą 4 umowy leasingu.

Umowa leasingu operacyjnego Nr 600297/LH/0 z dnia 27 grudnia 1999 roku.

Przedmiotem leasingu jest wydmuchiwarka butelek PET „SBO 20 seria 2” oraz dwa komplety form –

jeden dla butelek o pojemności 2,0 L (okrągła) – 20 + 1 forma oraz jeden dla butelek o pojemności 1,5
L (okrągła) – 20 + 1 forma produkcji SIDEL S.A. Francja. Leasingobiorca jest zobowiązany do
uiszczenia na rzecz Leasingodawcy następujących opłat leasingowych: (1) kaucji gwarancyjnej w

wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 140.605,27 EURO netto (2) opłaty wstępnej w
wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 140.605,27 EURO netto, (3) 72 miesięcznych rat,
w tym 18 w wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 14.410,43 EURO netto każda i 54 w
wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 20.586,33 EURO netto każda. Wysokość opłat
leasingowych jest obliczana na podstawie 1-miesięcznej stawki EURIBOR. Wysokość opłat
leasingowych może być co miesiąc zmieniana stosownie do zmian podstawy obliczenia. Okres umowy
leasingu wynosi 72 miesiące, tj. do października 2006 roku.

Umowa leasingu operacyjnego Nr 600295/LH/0 z dnia 27 grudnia 1999 roku.

Przedmiotem leasingu jest linia rozlewnicza do napojów gazowanych w butelki PET produkcji KHS

MASCHINEN – UND ANLAGENBAU AG. Okres umowy leasingu wynosi 72 miesiące, tj. do lutego
2007 roku. Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Leasingodawcy następujących
opłat leasingowych: (1) kaucji gwarancyjnej w wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty
282.262,40 EURO netto (2) opłaty manipulacyjnej w wysokości stanowiącej równowartość w PLN
kwoty 24.060,- EURO netto, (3) opłaty wstępnej w wysokości stanowiącej równowartość w PLN
kwoty 258.202,40 EURO netto, (4) 72 miesięcznych rat, w tym 18 w wysokości stanowiącej
równowartość w PLN kwoty 26.462,79 EURO netto każda i 54 w wysokości stanowiącej
równowartość w PLN kwoty 37.803,99 EURO netto każda. Wysokość opłat leasingowych jest

obliczana na podstawie 1-miesięcznej stawki EURIBOR. Wysokość opłat leasingowych może być co
miesiąc zmieniana stosownie do zmian podstawy obliczenia.

Umowa leasingu operacyjnego Nr 700546/2W/0 z dnia 25 marca 2003 roku.

Przedmiotem leasingu jest kompletna linia do produkcji gazowanych napojów i wody w butelkach

PET produkcji KRONES A.G. Ostateczna cena przedmiotu leasingu będzie określona po otrzymaniu i
opłaceniu wszystkich faktur dostawcy i wszelkich innych wydatków poniesionych przez
Leasingodawcę w związku z nabyciem przedmiotu leasingu. Przedmiot umowy nie został jeszcze
dostarczony Leasingobiorcy. Okres umowy leasingu wynosić będzie 72 miesiące. Leasingobiorca

będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Leasingodawcy następujących opłat leasingowych: (1)

kaucji gwarancyjnej, której ostateczna wysokość zostanie ustalona po dostarczeniu przedmiotu umowy
Leasingobiorcy, (2) opłaty manipulacyjnej, składającej się z opłaty za aranżację finansowania w
wysokości 161.812,80 PLN netto oraz opłaty za finansowanie przed dostawą, (3) 72 miesięcznych rat,
w wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 53.973,84 EURO netto każda. Wysokość opłat
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leasingowych jest obliczana na podstawie 1-miesięcznej stawki EURIBOR, i marży Leasingodawcy

przy założeniu równych 1-miesięcznych okresów używania przedmiotu leasingu. Wysokość opłat
leasingowych może być co miesiąc zmieniana stosownie do zmian podstawy obliczenia.

Umowa leasingu finansowego Nr 700582-3W-0 z dnia 28 marca 2003 roku

Przedmiotem leasingu jest budynek magazynowy, inne naniesienia budowlane opisane w załączniku
do umowy oraz budynki dodatkowe, które zostaną wzniesione na gruncie położonym w Tychach przy
ul. Browarowej 7. Okres leasingu wynosi 120 miesięcy, liczonych od daty podpisania przez strony
protokołu wydania i odbioru przedmiotu leasingu, co powinno nastąpić w dniu zawarcia umowy
sprzedaży, o której mowa w umowie przedwstępnej sprzedaży z dnia 28 marca 2003 roku (opisanej w
pkt 9.6 niniejszego rozdziału). Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz
Leasingodawcy 120 opłat leasingowych o różnej wysokości, szczegółowo określonej w załączniku do
umowy. Wysokość opłat leasingowych netto jest obliczana na podstawie 1-miesięcznej stopy
procentowej EURIBOR, obowiązującej na 2 dni robocze przed początkiem każdego okresu
rozliczeniowego powiększonej o marżę Leasingodawcy. Wysokość opłat leasingowych może być co
miesiąc zmieniana stosownie do zmian podstawy obliczenia. Strony ustaliły, że wartość końcowa
przedmiotu leasingu na dzień zakończenia umowy stanowić będzie 0% wartości początkowej.

9.3.4 Umowa leasingu operacyjnego z Sogelease Polska Sp. z o.o.

Umowy zostały zawarte z Sogelease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Leasingodawcą i
HOOP S.A. jako Leasingobiorcą i zgodnie z „Ogólnymi warunkami umowy leasingu operacyjnego”
stosowanymi przez Leasingodawcę. Warunki umów, w tym ich warunki finansowe, nie odbiegają od
typowych postanowień dla tego rodzaju umów. Emitent zawarł z Leasingodawcą 6 umów leasingu.
Najważniejsza z nich została opisana poniżej.

Umowa leasingu operacyjnego Nr 20008700 z dnia 31 sierpnia 2000 roku

Przedmiotem leasingu jest wydmuchiwarka Krones typ 782 Confirm 112-10. Okres umowy leasingu

wynosi 60 miesięcy, tj. do września 2005 roku. Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na
rzecz Leasingodawcy następujących opłat leasingowych: (1) opłaty manipulacyjnej w wysokości netto
- 1,2 % ceny zakupu, (2) 60 miesięcznych rat w wysokości netto 1,9717 % wartości umowy.

9.3.5 Umowy leasingu z Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Umowy zostały zawarte z Raiffeisen Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jako Leasingodawcą
i HOOP S.A. jako Leasingobiorcą. Warunki umów, w tym ich warunki finansowe, nie odbiegają od
typowych postanowień dla tego rodzaju umów. Emitent zawarł z Leasingodawcą łącznie 4 umowy
leasingu. Najważniejsze zostały przedstawione poniżej.

Umowa leasingu operacyjnego Nr B0475D z dnia 22 października 1999 roku.

Przedmiotem leasingu jest wydmuchiwarka butelek PET SBO24/26 oraz dwa komplety form, których

producentem jest SIDEL S.A. z Francji. Okres umowy leasingu wynosi 60 miesięcy, tj. do maja 2005
roku. Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Leasingodawcy następujących opłat
leasingowych: (1) opłaty administracyjnej w wysokości 42.935,63 PLN netto (2) kaucji gwarancyjnej
w wysokości 52.381,47 PLN, (3) 60 miesięcznych rat po 1,5830% wartości przedmiotu leasingu netto,
tj. równowartość w PLN kwoty 20.234,93 EURO. Wysokość rat leasingowych może ulec zmianie w
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przypadku zmiany 1-miesięcznej stopy EURIBOR dla waluty leasingu oraz w przypadku zmiany
wartości przedmiotu leasingu. Ponadto Leasingobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów
finansowania zakupu przedmiotu leasingu na podstawie faktury na dodatkową opłatę manipulacyjną.
Koszty finansowania będą wyliczone w oparciu o stopę procentową równą 1-miesięczny EURIBOR,
powiększonej o marżę, sald kwot zapłaconych przez Leasingodawcę do dostawcy oraz ilość dni do
dnia odbioru przedmiotu leasingu.

Umowa leasingu operacyjnego Nr B0474C z dnia 22 października 1999 roku.

Przedmiotem leasingu jest linia rozlewnicza, której producentem jest SASIB BEVERAGE M.S. S.p.A.

z siedzibą we Włoszech. Okres umowy leasingu wynosi 60 miesięcy, tj. do maja 2005 roku.
Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Leasingodawcy następujących opłat
leasingowych: (1) opłaty administracyjnej w wysokości 72.131,85 PLN netto (2) kaucji gwarancyjnej
w wysokości 88.000,86 PLN, (3) 60 miesięcznych rat po 1,5830% wartości przedmiotu leasingu netto,
tj. równowartość w PLN kwoty 33.994,68 EURO. Wysokość rat leasingowych może ulec zmianie w
przypadku zmiany 1-miesięcznej stopy EURIBOR dla waluty leasingu oraz w przypadku zmiany
wartości przedmiotu leasingu. Ponadto Leasingobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów
finansowania zakupu przedmiotu leasingu na podstawie faktury na dodatkową opłatę manipulacyjną.
Koszty finansowania będą wyliczone w oparciu o stopę procentową równą 1-miesięczny EURIBOR,
powiększonej o marżę, sald kwot zapłaconych przez Leasingodawcę do dostawcy oraz ilość dni do
dnia odbioru przedmiotu leasingu. Wysokość 1 raty leasingowej stanowi 1,580% wartości przedmiotu
leasingu netto.

9.3.6 Umowy leasingu z WBK Finanse & Leasing S.A.

Umowy zostały zawarte z WBK Finanse & Leasing SA. z siedzibą w Poznaniu jako Leasingodawcą i
HOOP S.A. jako Leasingobiorcą i zgodnie z „Ogólnymi warunkami umowy leasingu operacyjnego”
stosowanymi przez Leasingodawcę. Warunki umów, w tym ich warunki finansowe, nie odbiegają od
typowych postanowień dla tego rodzaju umów. Emitent zawarł z Leasingodawcą 3 umowy leasingu. 2
najważniejsze zostały opisane poniżej.

Umowa leasingu operacyjnego walutowego Nr POZ/00001/2001 z dnia 8 stycznia 2001 roku

Przedmiotem leasingu jest linia technologiczna do wytwarzania syropów cukrowych

(SYROPIARNIA). Okres umowy leasingu wynosi 49 miesięcy, tj. do lutego 2005 roku.
Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Leasingodawcy następujących opłat: (1)
pierwszej opłaty leasingowej w wysokości 6,35 % wartości netto przedmiotu leasingu w EURO, tj. w
EURO netto 58.218,73 co stanowiło w PLN kwotę 222.249,99 (2) opłat dodatkowych dotyczących
zabezpieczenia (opłaty wekslowe) i opłaty dodatkowej tytułem sprawdzenia przedmiotu leasingu w
wysokości 2.800,- PLN, (3) 49 miesięcznych rat, w tym 1 w wysokości stanowiącej równowartość
PLN kwoty 71.026,85 EURO brutto i 48 w wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty
24.697,22 EURO brutto.

Umowa leasingu operacyjnego walutowego Nr WF1/00007/2003 z dnia 12 marca 2003 roku

Przedmiotem leasingu są urządzenia do paletyzowania zgrzewek z napojami o poj. 0,3L, 0,5L, 1,0L i

1,5L w butelkach PET oraz transportery zgrzewek przed urządzeniami do paletyzowania zgrzewek.

Okres umowy leasingu wynosi 60 miesięcy, od daty odebrania przedmiotu leasingu- (przedmiot
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leasingu nie został jeszcze odebrany). Leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz
Leasingodawcy następujących opłat: (1) pierwszej opłaty leasingowej w wysokości 1,7% ostatecznej
wartości netto przedmiotu leasingu w EURO, (2) opłat dodatkowych dotyczących zabezpieczenia
(opłaty wekslowe), (3) 60 miesięcznych rat w wysokości 1,666% ostatecznej wartości netto
przedmiotu leasingu w EURO.

9.3.7 Umowa leasingu z Fortis Lease Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie

Umowa leasingu 00750/12/2002/0 z dnia 19 grudnia 2002 roku

Umowa została zawarta z Fortis Lease Polska  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Leasingodawcą i
HOOP S.A. jako Leasingobiorcą i zgodnie z „Ogólnymi warunkami umowy leasingu” stosowanymi
przez Leasingodawcę. Warunki umowy, w tym ich warunki finansowe, nie odbiegają od typowych
postanowień dla tego rodzaju umów.

Przedmiotem leasingu jest linia rozlewnicza do niegazowanych napojów i wody w butelkach PET.

Okres umowy leasingu wynosi 66 miesięcy, tj. do grudnia 2008 roku. Leasingobiorca jest

zobowiązany do uiszczenia na rzecz Leasingodawcy następujących opłat: (1) opłaty manipulacyjnej w
wysokości 0,50% wartości netto przedmiotu leasingu w EURO, tj. w EURO netto 11.500,- (2) kaucji
w wysokości 20% wartości netto przedmiotu leasingu w EURO, tj. w EURO netto 460.000,- (3) 66
miesięcznych rat, w tym 36 rat w wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 43.550,33
EURO brutto oraz 30 rat w wysokości stanowiącej równowartość w PLN kwoty 43.513,94 EURO
brutto. Płatność rat leasingowych następować będzie od lipca 2003 roku.

9.3.8  Umowa leasingu z FRANFINANCE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie

Umowa leasingu Nr 8124 z dnia 28 lutego 2003 roku zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28 lutego
2003 roku

Umowa została zawarta z FRANFINANCE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako
Leasingodawcą i HOOP S.A. jako Leasingobiorcą i zgodnie z „Ogólnymi warunkami leasingu”
stosowanymi przez Leasingodawcę. Warunki umowy, w tym ich warunki finansowe, nie odbiegają od
typowych postanowień dla tego rodzaju umów.

Przedmiotem leasingu jest linia technologiczna do rozlewu i konfekcjonowania napojów oraz

transportery. Okres umowy leasingu wynosi 36 miesięcy, tj. do marca 2006 roku. Leasingobiorca jest

zobowiązany do uiszczenia na rzecz Leasingodawcy 36 miesięcznych rat w wysokości 2,7940%
podstawy wyliczania rat leasingowych (wartość przedmiotu leasingu). Tekst gwarancji oraz bank
wystawiający muszą być zaakceptowane przez Leasingodawcę. Strony wprowadziły zmiany do
Ogólnych warunków leasingu m.in. w zakresie wysokości kar umownych jakimi może Lesingodawca

obciążyć Leasingobiorcę w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z umowy oraz
okoliczności, w których może ulec zmiana ceny nabycia przedmiotu leasingu na uregulowania
korzystniejsze dla Emitenta.
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9.4 Umowa dzierżawy zakładu produkcyjnego w Grodzisku Wielkopolskim

Umowa została zawarta w dniu 30 stycznia 2003 roku pomiędzy Emitentem jako Dzierżawcą oraz
Przedsiębiorstwem Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku
Wielkopolskim jako Wydzierżawiającym, a następnie zmieniona aneksem z dnia 1 marca 2003 roku i
aneksem nr 2 z dnia 2 czerwca 2003 roku. Przedmiotem umowy jest dzierżawa gruntów, budynków i
budowli zlokalizowanych w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Mikołajczyka 8. Na mocy umowy
Emitent jest zobowiązany do wykorzystywania przedmiotu dzierżawy wyłącznie w celu prowadzenia
działalności gospodarczej polegającej na produkcji syropu, napojów i wody oraz na potrzeby obsługi
administracyjno-biurowej tej działalności. Umowa wyłącza oddanie nieruchomości do używania
osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego. Poza czynszem dzierżawnym,
Emitent jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych opłat związanych z posiadaniem, użytkowaniem
i eksploatacją Rozlewni, na podstawie odczytu właściwych liczników, z wyłączeniem podatków od
nieruchomości i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. W okresie obowiązywania umowy
Emitent ma prawo do zabudowy nieruchomości, w tym w szczególności budynkami i budowlami
kubaturowymi i liniowymi. Po wygaśnięciu Umowy, Wydzierżawiający zobowiązał się zwrócić
Emitentowi wartość nakładów poniesionych w związku z zabudową nieruchomości będących
przedmiotem dzierżawy. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 roku. W
przypadku niewykonania istotnych zobowiązań wynikających z umowy, strona pokrzywdzona może -
po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu strony naruszającej do naprawienia naruszenia w terminie 14
dni – rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn,
za które odpowiada jedna strona, druga strona jest uprawniona do żądania zapłaty kary umownej w
wysokości 100.000 złotych. Zapłata kary umownej nie pozbawia drugiej strony prawa dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Strony dokonały w umowie zapisu na sąd
polubowny, poddając wszelkie spory jakie mogą wyniknąć między nimi w związku z jej wykonaniem
jurysdykcji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, orzekającego
zgodnie z Regulaminem tego Sądu. Umowa została uznana za istotną z uwagi na przedmiot umowy.

9.5 Umowa dzierżawy gruntu w Tychach przy ul. Browarowej 7

Umowa została zawarta w dniu 28 marca 2003 roku w formie aktu notarialnego pomiędzy Emitentem
jako Dzierżawcą i ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wydzierżawiającym. Na
podstawie umowy Wydzierżawiający zobowiązał się oddać Dzierżawcy do odpłatnego używania i
pobierania pożytków grunt położony w Tychach przy ul. Browarowej 7, stanowiący działkę gruntu o
powierzchni 8.668 m2, oznaczoną geodezyjnie numerem ewidencyjnym 1402/91, dla którego Sąd
Rejonowy w Tychach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 37395 oraz
działkę gruntu o powierzchni 18.707 m2, oznaczoną geodezyjnie numerem ewidencyjnym 1401/91 w

stosunku do której wnioskowane są zmiany geodezyjne polegające na odłączeniu części działki tj.
około 3.000 m2, o którą to część po zmianach geodezyjnych zostałaby powiększona działka numer
1402/91 lub z której to części zostałaby utworzona odrębna nieruchomość, i dla której Sąd Rejonowy
w Tychach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 32255. Umowa została
zawarta na czas określony 120 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży w wykonaniu
przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 28 marca 2003 roku (opisanej w pkt 9.6. poniżej). Wysokość
czynszu dzierżawnego jest zmienna i jest ustalana dla każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego
na podstawie 1-miesięcznej stopy procentowej EURIBOR obowiązującej na 2 dni robocze przed
początkiem każdego miesiąca i marży Wydzierżawiającego. Umowa jest powiązana z umową leasingu
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finansowego Nr 700582-3W-0 z dnia 28 marca 2003 roku (opisanej w pkt 9.3.3 powyżej) i ulega
rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rozwiązania tej umowy leasingu.

9.6 Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości w Tychach przy ul. Browarowej 7

Umowa przedwstępna sprzedaży została zawarta w dniu 28 marca 2003 roku w formie aktu
notarialnego pomiędzy Emitentem jako Sprzedającym, a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie jako Kupującym. Przedmiotem umowy jest grunt położony w Tychach przy
ul. Browarowej 7, stanowiący działkę gruntu o powierzchni 8.668 m2, oznaczoną geodezyjnie

numerem ewidencyjnym 1402/91, dla którego Sąd Rejonowy w Tychach, V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 37395 oraz część z działki gruntu o powierzchni
18.707 m2, oznaczoną geodezyjnie numerem ewidencyjnym 1401/91, w stosunku do której

wnioskowane są zmiany geodezyjne polegające na odłączeniu części działki tj. około 3.000 m2, o którą
to część po zmianach geodezyjnych zostałaby powiększona działka numer 1402/91 lub z której to
części zostałaby utworzona odrębna nieruchomość, i dla której Sąd Rejonowy w Tychach, V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 32255, na których to działkach gruntu
prowadzona jest inwestycja budowlana w postaci budowy hali magazynowej wyrobu gotowego z

częścią administracyjno-socjalną wraz z instalacjami wewnętrznymi, wiaty magazynowej CO2 i N2

oraz układem komunikacyjnym. Na podstawie postanowień umowy, Sprzedający zobowiązał się
zawrzeć umowę sprzedaży, w której Sprzedający sprzeda Kupującemu wyżej opisaną nieruchomość
wraz z budynkami wzniesionymi na tej nieruchomości, za cenę nie wyższą niż 90% wartości
wynikającej z wyceny tej nieruchomości, dokonanej przez podmiot wskazany w umowie, po
zakończeniu budowy budynków. Przyrzeczona umowa sprzedaży ma być zawarta nie później niż do
dnia 10 września 2003 roku po spełnieniu warunków, określonych w umowie.

9.7 Umowy najmu powierzchni biurowej w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta

Na podstawie (1) umowy najmu z dnia 14 marca 2002 roku zawartej pomiędzy KOLMET –
Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako wynajmującym i Emitentem jako najemcą oraz
na podstawie (2) umowy najmu z dnia 24 czerwca 2002 roku zawartej pomiędzy KOLMET –
Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako wynajmującym i Emitentem jako najemcą
zmienionej aneksem z dnia 1 października 2002 roku i aneksem nr 2 z dnia 24 lutego 2003 roku oraz
uzupełnionej o postanowienia Porozumienia z dnia 10 października 2002 roku, Emitent jest najemcą
następujących części budynków posadowionych na nieruchomości położonej w Warszawie przy
ul. Jana Olbrachta 94, opisanej w księdze wieczystej Nr KW 171649 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych: (a) samodzielnego modułu biurowego
zlokalizowanego w zachodniej antresoli w hali magazynowej, o łącznej powierzchni 193,20 m2; (b)

modułu magazynowego o powierzchni 1.370 m2 zlokalizowanego w hali magazynowej; (c) modułu
wiaty magazynowej o powierzchni 120 m2 przyległego do hali magazynowej; (d) powierzchni
biurowej równej 1.094 m2 zlokalizowanej na V piętrze w budynku głównym, w skład której wchodzi
pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 32,50 m2 zlokalizowane w hollu V piętra; (e) powierzchni
biurowej równej 275 m2 zlokalizowanej w południowej części antresoli zachodniej hali magazynowej;
(f) powierzchni biurowej równej 161 m2, zlokalizowanej na IV piętrze w części północno-wschodniej
biurowca. Czynsz najmu płatny jest miesięcznie z góry. Czynsz najmu podlegać będzie po każdym
roku obowiązywania umów waloryzacji w oparciu o wskaźnik HICP dewaluacji EURO ogłaszany
przez Bank Europejski we Frankfurcie. W przypadku, gdy na mocy obowiązujących przepisów
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wynajmujący będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT, podatek będzie doliczony do
ustalonego czynszu najmu w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Emitent jest
zobowiązany do ponoszenia wskazanych w umowach najmu opłat eksploatacyjnych. Umowa z dnia 14
marca 2002 roku została zawarta na okres 5 lat, tj. do dnia 28 lutego 2007 roku i zostaje automatycznie
przedłużona na czas nieokreślony, jeżeli żadna ze stron nie wypowie jej na 12 miesięcy przed upływem
tego terminu. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy po 28 lutego 2007 roku z
zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa z dnia 24 czerwca 2002 roku została
zawarta na okres 5 lat, tj. do dnia 30 września 2007 roku i zostaje automatycznie przedłużona na czas
nieokreślony, jeżeli żadna ze stron nie wypowie jej na 12 miesięcy przed upływem tego terminu.
Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy po 30 września 2007 roku z
zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wynajmującemu przysługuje prawo
wypowiedzenia każdej z umów najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonych w
tych umowach naruszeń umów dokonanych przez Emitenta. W określonych w umowach sytuacjach
prawo wypowiedzenia umów ze skutkiem natychmiastowym przysługuje także Emitentowi.  Umowa

została uznana za istotną z uwagi na przedmiot umowy i zlokalizowaną w nim siedzibę Emitenta.

9.8 Umowa o przejęciu i wykonywaniu obowiązku w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych

Umowa została zawarta w dniu 26 czerwca 2002 roku pomiędzy Emitentem oraz Organizacją Odzysku
Odpadów i Opakowań S.A. EKOLA z siedzibą w Gdańsku, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001
roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produkcyjnej i opłacie depozytowej. Przedmiotem umowy jest powierzenie Organizacji przez Emitenta
wszystkich obowiązków Emitenta wynikających z w/w ustawy, w tym ustawowego obowiązku
recyklingu odpadów powstałych z opakowań wprowadzanych na rynek krajowy przez Emitenta, w tym
opakowań wielokrotnego użytku. Na mocy Umowy Emitent zobowiązany jest do przekazywania
Organizacji szacunkowych informacji o planowanych ilościach i rodzajach opakowań, które mają być
wprowadzone na rynek w roku następnym oraz dokonywania opłat z tytułu przejęcia obowiązków
przez Organizację. Opłata za przejęcie obowiązku ustalana jest w zależności od rzeczywistej masy
opakowania danego rodzaju wprowadzanej na rynek w danym miesiącu oraz poziomu recyklingu,
według stawek ustalonych dla danego rodzaju opakowania. Emitent ponosi odpowiedzialność za
rzetelność informacji, do przekazywania których jest obowiązany na mocy umowy. Umowa została
zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2007 roku, z tym, że jeżeli w okresie obowiązywania
umowy wejdą w życie przepisy ustalające poziomy recyklingu odpadów na okres po 31 grudnia 2007
roku, wówczas okres obowiązywania umowy przedłuży się na czas obowiązywania nowych
przepisów.  Każdej stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

Umowa została uznana za istotną z uwagi na przedmiot umowy.

9.9 Umowy ubezpieczenia

W tabeli opisane zostały umowy ubezpieczenia zawarte przez Emitenta, które zostały uznane za istotne
z punktu widzenia przedmiotu ubezpieczenia lub sumy ubezpieczenia powyżej 1.000.000,- PLN.
Wszystkie umowy zostały zawarte przy zastosowaniu ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych
przez Zakłady ubezpieczeń.
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Lp. Ubezpieczony
Ubezpieczający

Zakład ubezpieczeń;
Numer polisy

Przedmiot i zakres
ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia / składka Okres
ubezpieczen
ia

1. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100153367

ubezpieczenie
środka trwałego –
rozdmuchiwarka
SIDEL SBO 6/10 +
formy od ognia i
innych zdarzeń
losowych

suma ubezpieczenia:
2.500.000,00 zł;

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 1.650,- PLN

20.01.03 –
19.01.04

2. HOOP S.A. Sopockie
Towarzystwo
Ubezpieczeniowe
Ergo Hestia S.A.

Umowa generalna
ubezpieczeń
komunikacyjnych
nr: LU UG
041/2003/BUK z
dnia 27 stycznia
2003 roku

ubezpieczenie
pojazdów
stanowiących
własność HOOP
S.A. lub będących
w jej użytkowaniu
na podstawie umów
cywilnoprawnych w
zakresie
ubezpieczenia:

a) od utraty,
zniszczenia lub
uszkodzenia (AC);

b) kosztów
natychmiastowej
pomocy (Hestia Car
Assistance);

c) następstw
nieszczęśliwych
wypadków (NNW);

d) od
odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy
pojazdów
mechanicznych za
szkody w ruchu
zagranicznym (OC
ZK);

e) od
odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy
pojazdów
mechanicznych za
szkody w ruchu na
terenie RP (OC)

a) AC

suma ubezpieczenia:

wartość rynkowa pojazdu co
do zasady nie może
przekroczyć 300.000,- PLN,

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej;
składka: w zależności od
pojazdu od 1,5% do 8,5%
wartości

b) Hestia Car Assistance

suma ubezpieczenia:

łączny limit 15.000,- PLN/1
pojazd,

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej;

składka: 120,-PLN/1 pojazd

c) NNW

suma ubezpieczenia:

10.000,- PLN w systemie
miejsc;

składka: 12,00 zł/1 miejsce w
pojeździe

d) OC ZK

suma ubezpieczenia:

dla każdego pojazdu nie
niższa niż równowartość w
złotych 600.000,- EURO;

składka:

w zależności od rodzaju
pojazdu i okresu
ubezpieczenia od 50,- PLN
do 750,- PLN za pojazd

e) OC

29.01.03 –
28.01.04
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suma ubezpieczenia:

dla każdego pojazdu nie
niższa niż równowartość w
złotych 600.000 EURO;

składka: od 100,- PLN do
700,- PLN za pojazd

3. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900200142314

ubezpieczenie
maszyn i urządzeń
oraz instalacji linii
technologicznej do
wytwarzania
syropów cukrowych
od dewastacji

suma ubezpieczenia:

1.000.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 3.856,- PLN

26.01.03 –
06.01.04

4. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100153412

ubezpieczenie
maszyn i urządzeń
oraz instalacji linii
technologicznej do
wytwarzania
syropów od ognia i
innych zdarzeń
losowych

suma ubezpieczenia:

3.500.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 2.310,- PLN

24.01.03 –
06.01.04

5. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100153413

ubezpieczenie
wyrobów gotowych
od ognia i innych
zdarzeń losowych

suma ubezpieczenia:

2.500.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 1.650,- PLN

25.01.03 –
19.01.04

6. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900200142315

ubezpieczenie
wyrobów gotowych
od kradzieży z
włamaniem i
rabunku

suma ubezpieczenia:

1.000.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 5.711,- PLN

26.01.03 –
19.01.04

7. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900200128556

ubezpieczenie
surowców i
materiałów od
kradzieży z
włamaniem i
rabunku

suma ubezpieczenia:

1.000.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 5.711,- PLN

07.01.03 –
06.01.04

8. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900200128557

ubezpieczenie
wyrobów gotowych
i opakowań od
kradzieży z
włamaniem i
rabunku

suma ubezpieczenia:

1.000.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 5.711,- PLN

07.01.03 –
06.01.04

9. HOOP S.A.

(cesja na

Towarzystwo
Ubezpieczeń i

ubezpieczenie
wyrobów gotowych

suma ubezpieczenia:

6.000.000,- PLN

07.01.03 –
06.01.04
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Raiffeisen Bank
Polska S.A.)

Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100153325

i opakowań od
ognia i innych
zdarzeń losowych

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 3.960,- PLN

10. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
904300058436

ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej deliktowej
z tytułu
prowadzonej
działalności i
posiadanego mienia,
z włączeniem
odpowiedzialności
cywilnej za produkt
na terytorium
Polski, Niemiec,
Szwecji lub Węgier

suma ubezpieczenia:

10.000.000,- PLN na jedno i
na wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia

umowa przewiduje udział
własny i podlimity
odpowiedzialności:

- klauzula nr 7: 7.500.000,-
PLN;
- klauzula nr 14: 14.500.000,-
PLN;
- podlimit na szkody
wyrządzone podczas
wyładunku i załadunku w
obcych środkach transportu:
500.000,- PLN;
- klauzula nr 9: 8.000.000,-
PLN;
- klauzula (A)
odpowiedzialności cywilnej
za szkody wyrządzone przy
udzielaniu świadczeń
zdrowotnych: 1.000.000,-
PLN (franszyza redukcyjna
400,- PLN);
- klauzula (B)
odpowiedzialności cywilnej
za szkody wynikające z
przeniesienia chorób
zakaźnych: 1.000.000,- PLN
(franszyza redukcyjna 400,-
PLN).

składka: 35.000,- PLN

za klauzulę nr 9: składka:
4.500,- PLN

za klauzule (A) i (B) składka:
6.312,- PLN

23.01.03 –
22.01.04

11. ubezpieczający –
HOOP S.A.

ubezpieczony
Franfinance
Polska sp. z o.o.
z siedzibą w
Warszawie

Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100153562

ubezpieczenie linii
technologicznej do
rozlewu i
konfekcjonowania
napojów od ognia i
innych zdarzeń
losowych

suma ubezpieczenia:

7.395.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 4.146,- PLN

17.03.03 –
19.01.04
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12. ubezpieczający –
HOOP S.A.

ubezpieczony
Franfinance
Polska sp. z o.o.
z siedzibą w
Warszawie

Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900200142399

ubezpieczenie linii
technologicznej do
rozlewu i
konfekcjonowania
napojów od
dewastacji

suma ubezpieczenia:

2.000.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 6.520,- PLN

17.03.03 –
19.01.04

13. ubezpieczony:
Sogelease
Polska sp. z o.o.
z siedzibą w
Warszawie

Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100153689

Ubezpieczenie:

a) wydmuchiwarki
firmy Krones, typ
782 confirm 112-10
z kompresorem,

b) środki trwałe –
stacja uzdatniania
wody

od ognia i innych
zdarzeń losowych

suma ubezpieczenia:

a) 2.924.174,33 PLN

b) 285.234,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka:

a) 1.448,- PLN

b) 141,- PLN

31.01.03 –
19.01.04

14. HOOP S.A.

(cesja polisy na
rzecz BRE Bank
S.A.)

Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100153687

ubezpieczenie
budynków i budowli
(ul. Browarowa 7,
Tychy) od ognia i
innych zdarzeń
losowych

suma ubezpieczenia:

6.300.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 3.119,- PLN

31.03.03 –
19.01.04

15. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100103813

ubezpieczenie
wyrobów gotowych
od ognia i innych
zdarzeń losowych

suma ubezpieczenia:

1.600.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 2.112,- PLN

20.06.02 –
19.06.03

16. HOOP S.A.

(cesja polisy na
rzecz Banku
Handlowego w
Warszawie S.A.)

Sopockie
Towarzystwo
Ubezpieczeniowe
Ergo Hestia S.A.

Polisa nr:
003000077093

ubezpieczenie
wydmuchiwarki
Krones Contiform
S-20. od: a) ognia i
innych zdarzeń
losowych oraz b) od
kradzieży z
włamaniem,
rabunku i
wandalizmu

suma ubezpieczenia:

a) 4.350.968,- PLN

b) 200.000,- PLN

franszyza redukcyjna: a)
2.000,- PLN, b) 500,- PLN

dla a) suma ubezpieczeniowa
określona według wartości
odtworzeniowej

dla b) suma ubezpieczenia na
pierwsze ryzyko; konsumpcja
sumy ubezpieczenia po
wypłacie odszkodowania

składka: 2.500,- PLN

14.05.03 –
13.05.04

17. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji

ubezpieczenie linii
technologicznej
firmy ALSIM z

suma ubezpieczenia:

5.400.000,- PLN

31.03.03 –
19.01.04
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Warta S.A.

Polisa nr:
900100153649

etykieciarką firmy
KOSME od ognia i
innych zdarzeń
losowych

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 2.673,- PLN

18. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100153688

ubezpieczenie
maszyn, urządzeń i
wyposażenia (ul.
Browarowa 7,
Tychy) od ognia i
innych zdarzeń
losowych

suma ubezpieczenia:

1.470.250,32 PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 728,00 PLN

31.03.03 –
19.01.04

19. HOOP S.A.

(cesja praw z
polisy na
BPHPBK S.A.)

Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100153324

ubezpieczenie
surowców i
materiałów od ognia
i innych zdarzeń
losowych

suma ubezpieczenia:

6.000.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 3.960,PLN

07.01.03 –
06.01.04

20. HOOP S.A.

(cesja praw z
polisy na Traco
sp. z o.o.)

Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900200112841

ubezpieczenie
środków
obrotowych (cukier)
od kradzieży z
włamaniem

suma ubezpieczenia:

6.000.000,- PLN

składka: 21.752,80 PLN

19.11.02 –
12.08.03

21. HOOP S.A.

(cesja praw z
polisy na Traco
sp. z o.o.)

Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100103825

ubezpieczenie
środków
obrotowych (cukier)
od ognia i innych
zdarzeń losowych

suma ubezpieczenia:

11.000.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 5.808,- PLN

13.08.02 –
12.08.03

22. HOOP S.A.

(cesja praw z
polisy na Traco
sp. z o.o.)

Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900200097800

ubezpieczenie
środków
obrotowych (cukier)
od kradzieży z
włamaniem

suma ubezpieczenia:

4.000.000,- PLN

składka: 16.128,- PLN

13.08.02 –
12.08.03

23. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100103811

ubezpieczenie hali
magazynowej
wyrobu gotowego
„REMCO” (ul.
Mickiewicza 200,
Bielsk Podlaski) od
ognia i innych
zdarzeń losowych

suma ubezpieczenia:

7.369.349,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 4.863,80 PLN

30.06.02 –
29.06.03

24. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:

ubezpieczenie
środków trwałych
od ognia i innych
zdarzeń losowych
wg załączników nr

suma ubezpieczenia środków
trwałych  odpowiednio wg
załączników do polisy:

zał. nr 1: 6.253.500,-  PLN

18.06.02 –
17.06.03
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900100103809 nr 1, 2 i 3 do polisy zał. nr 2: 12.924.000,- PLN

zał. nr 3: 5.820.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka łącznie: 16.486,40
PLN

25. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100153650

Ubezpieczenie: a)
wyrobów gotowych
, b) materiałów i
surowców, c)
opakowań

od ognia i innych
zdarzeń losowych

suma ubezpieczenia:

a) 600.000,- PLN

b) 1.800.000,- PLN OK

c) 600.000,-

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 968,- PLN

31.03.03 –
19.01.04

24. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100103809

ubezpieczenie
środków trwałych
od ognia i innych
zdarzeń losowych

suma ubezpieczenia:

24.997.500,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 16.486,40 PLN

18.06.02 –
17.06.03

25. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100153650

Ubezpieczenie: a)
wyrobów gotowych
, b) materiałów i
surowców, c)
opakowań

od ognia i innych
zdarzeń losowych

suma ubezpieczenia:

a) 600.000,- PLN

b) 1.800.000,- PLN

c) 600.000,-

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

składka: 968,- PLN

31.03.03 –
19.01.04

26. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900200142430

ubezpieczenie od
kradzieży z
włamaniem i
rabunku mienia: (a)
środki obrotowe –
surowce i materiały,
(b) środki obrotowe
– wyroby gotowe,
(c) środki obrotowe
– opakowania - w
Tychach, ul.
Browarowa 7

suma ubezpieczenia:

łącznie: 1.400.000,- PLN

składka: 4.786,- PLN

31.03.03 –
19.01.04

27. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100153748

Ubezpieczenie:

a) rozdmuchiwarki
SIDEL SBO 16/16
z kompresorem CE
46BS640 i
maszyną

suma ubezpieczenia:

a) 8.220.000,- PLN

b) 480.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

20.05.03 –
19.01.04
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chłodniczą,

b) studnia wodna
nr 2 wraz ze stacją
pomp i baterią
odżelaziaczy

 od ognia i innych
zdarzeń losowych

składka:

a) 3.255,- PLN

b) 191,- PLN

28. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900200112938

Ubezpieczenie
środków
obrotowych od
kradzieży z
włamaniem i
rabunku

Suma ubezpieczenia:
1.000.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

Składka: 1011,40 PLN

07.05.03 –
06.07.03

29. HOOP S.A. Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100152714

Ubezpieczenie
środków
obrotowych od
ognia i innych
zdarzeń losowych

Suma ubezpieczenia:
3.240.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

Składka: 712,- PLN

07.05.03 –
06.07.03

30. HOOP S.A.

(cesja na rzecz
Fortis Bank
Polska S.A.)

Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta
S.A.

Polisa nr:
900100153515

Ubezpieczenie
środków
obrotowych
(surowce do
produkcji) od ognia
i innych zdarzeń
losowych

Suma ubezpieczenia:
2.000.000,- PLN

umowa nie przewiduje
franszyzy redukcyjnej

Składka: 1.100,- PLN

20.03.03 –
19.01.04

31. HOOP S.A. Sopockie

Towarzystwo

Ubezpieczeniowe

Ergo Hestia S.A.

Polisa nr:

003000125935

ubezpieczenie
mienia od ognia i
innych zdarzeń
losowych –
budynki i budowle

Suma ubezpieczenia:

1.380.000,- PLN

umowa nie przewiduje

franszyzy redukcyjnej

Składka: 745,- PLN

28.05.03 –

27.05.04

10 Opis znanych Emitentowi umów, których stroną są akcjonariusze oraz podmioty
powiązane

Umowa kredytowa Nr 17/028/02/D/IN o udzielenie kredytu zawarta z BRE Bankiem S.A. z
Panem Dariuszem Wojdygą i Panem Markiem Jutkiewiczem jako Kredytobiorcami w dniu 10
września 2002 roku, zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 12 grudnia 2002 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w wysokości I transza - 3.500.000,- USD i II transza -

9.400.000,- PLN na  okres do dnia 30 czerwca 2007 roku z przeznaczeniem na: I transza – zakup przez

Kredytobiorców akcji Emitenta od Polish Pre-Ipo Fund, Sicav z siedzibą w Luksemburgu i Polish Pre-

Ipo LP z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA; II transza – na objęcie przez Kredytobiorców akcji
HOOP S.A. serii D. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią m.in.: (1) zastawy rejestrowe na akcjach
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imiennych i na okaziciela Emitenta posiadanych przez kredytobiorców w ilości stanowiącej 51% akcji
w kapitale zakładowym Emitenta, (2) przelew przez Kredytobiorców praw do dywidendy z tytułu
posiadanych akcji Emitenta, (3) zobowiązanie Emitenta do przekazywania na rachunek bankowy
wskazany przez Bank środków należnych Kredytobiorcom od Emitenta, (4) zobowiązanie Emitenta do
nierozporządzania oraz nieudzielania licencji wyłącznej w odniesieniu do znaku towarowego HOOP.

11 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

11.1 Transakcje z Bobmark International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bobmark International Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z Emitentem z uwagi na fakt, iż: (1)
małżonka Pana Dariusza Wojdygi (podmiotu dominującego i osoby zarządzającej Emitentem) jest
osobą zarządzającą Bobmark International Sp. z o.o. oraz (2) małżonka Pana Marka Jutkiewicza

(osoby zarządzającej Emitentem) jest osobą zarządzającą Bobmark International Sp. z o.o.

11.1.1 Porozumienie o współpracy z dnia 1 czerwca 2002 roku

Umowa została zawarta w dniu 1 czerwca 2002 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
Bobmark International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Dystrybutorem. Umowa została
zmieniona aneksem nr 1, który wszedł w życie z dniem 1 listopada 2002 roku i aneksem nr 2, który
wszedł w życie z dniem 1 marca 2003 roku. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy
oraz wzajemnych zobowiązań Dostawcy i Dystrybutora w zakresie sprzedaży i dystrybucji produktów
Dostawcy. Przedmiot umowy, czas trwania oraz ogólne warunki współpracy nie odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została zawarta na czas
nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za jednomiesięcznym
wypowiedzeniem. W przypadku naruszenia umowy przez jedną ze stron, druga strona może
wyznaczyć jej na piśmie dodatkowy 14-dniowy termin do wykonania tych zobowiązań, z
zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie odstąpi od porozumienia bez zachowania okresu
wypowiedzenia. Wartość obrotów z Dystrybutorem za okres 2002 roku wynosi 5.053.663,41 PLN.

11.1.2 Umowy dzierżawy zakładu produkcyjnego w Iwinach

Emitent jako dzierżawca zawarł z Bobmark International Sp. z o.o. jako wydzierżawiającym dwie
umowy dzierżawy na czas określony: (1) z dnia 1 marca 2002 roku – na okres do dnia 31 sierpnia 2002
roku, (2) z dnia 2 września 2002 roku, zmienionej aneksem z dnia 30 grudnia 2002 roku  – na okres do
dnia 31 stycznia 2003 roku. Przedmiotem umowy było oddanie Emitentowi do używania i pobierania
pożytków, na czas określony, nieruchomości wraz ze składnikami majątkowymi, położonych w
Iwinach, gmina Warta Bolesławiecka, na których zlokalizowany był zakład produkcyjny, obejmujący
między innymi linię rozlewniczą napojów („Rozlewnia”). Wysokość czynszu dzierżawnego została
ustalona kwotowo, jednak z zastrzeżeniem, iż nie może być niższa od kwoty wynikającej z
przemnożenia liczby wyprodukowanych butelek przez współczynnik ustalony w umowie. Poza
czynszem dzierżawnym, Emitent był zobowiązany do pokrycia uzasadnionych opłat związanych z
posiadaniem, użytkowaniem i eksploatacją Rozlewni, na podstawie odczytu właściwych liczników.
Przedmiot umowy, czas trwania oraz ogólne warunki dzierżawy nie odbiegają od warunków
powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wartość obrotów z tytułu dzierżawy łącznie z innymi
opłatami związanymi z posiadaniem, użytkowaniem i eksploatacją Rozlewni wyniosła 3.468.195,99
PLN netto, w tym z tytułu samego czynszu dzierżawnego 2.147.068,60 PLN netto.
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11.1.3 Umowa sprzedaży oddziału produkcyjnego w Iwinach z dnia 27 lutego 2003 roku

Umowa została zawarta w dniu 27 lutego 2003 roku pomiędzy Emitentem jako kupującym oraz
Bobmark International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako sprzedającym. Przedmiotem umowy jest
sprzedaż oddziału Bobmark International Sp. z o.o. w Iwinach samodzielnie sporządzającego bilans, w
skład którego wchodziły m.in. prawo użytkowania wieczystego 2 nieruchomości w Iwinach, objętych
księgą wieczystą Kw 28362 i Kw 25636, własność nieruchomości położonej w Pruszkowie, objętej
Kw 25396 oraz własność linii technologicznej do produkcji napojów bezalkoholowych za cenę
9.000.000,- PLN. Cena została w całości uiszczona. Do dnia 31 stycznia 2003 roku zakład
produkcyjny w Iwinach był przedmiotem dzierżawy na podstawie umów, które zostały opisane w
punkcie 11.1.2. powyżej.  Ogólne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych dla tego typu umów.

11.2 Transakcje z Przedsiębiorstwem Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o. z siedzibą w
Grodzisku Wielkopolskim

Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym
z Emitentem z uwagi na fakt, iż: (1) jest jednostką podporządkowaną w stosunku do Emitenta oraz (2)
powinowaty Pana Marka Jutkiewicza (osoby zarządzającej Emitentem) jest osobą zarządzającą
Przedsiębiorstwem Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o.

11.2.1 Umowa dzierżawy zakładu produkcyjnego w Grodzisku Wielkopolskim

Emitent jako dzierżawca zawarł w dniu 30 stycznia 2003 roku z Przedsiębiorstwem Produkcji Wód
Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o. jako Wydzierżawiającym umowę dzierżawy na czas
określony do dnia 31 grudnia 2013 roku. Umowa została zmieniona aneksem z dnia 1 marca 2003 roku
oraz aneksem nr 2 z dnia 2 czerwca 2003 roku. Przedmiotem umowy jest dzierżawa gruntów,
budynków i budowli wraz z wyposażeniem znajdujących się w Grodzisku Wielkopolskim. Poza
czynszem z tytułu dzierżawy, Emitent zobowiązany jest do pokrywania uzasadnionych opłat
związanych z użytkowaniem i eksploatacją przedmiotu umowy, w zależności od rodzaju opłaty, na
podstawie odczytu właściwych liczników lub na podstawie kwot wskazanych na fakturach podmiotów
sprzedających usługi. W okresie obowiązywania umowy Emitent ma prawo do zabudowy
nieruchomości, w tym w szczególności budynkami i budowlami kubaturowymi i liniowymi. Po
wygaśnięciu Umowy, Wydzierżawiający zobowiązał się zwrócić Emitentowi wartość nakładów
poniesionych w związku z zabudową nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy. Przedmiot
umowy, czas trwania oraz ogólne warunki dzierżawy nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych dla tego typu umów.

11.3 Transakcje z Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. z siedzibą w Widnoje, Federacja Rosyjska

Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z Emitentem z uwagi na fakt, iż
Emitent uznał tę spółkę jako jednostkę podporządkowaną wobec Emitenta.

Emitent zawarł trzy umowy pożyczki z Domem Handlowym Megapak Sp. z o.o.

Umowa z dnia 28 czerwca 2002 roku.
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Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta spółce Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. jako

Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 150.000,- USD z przeznaczeniem na pokrycie początkowych
kosztów związanych z założeniem firmy dystrybucyjnej Dom Handlowy „Megapak” Sp. z o.o. oraz

uruchomienia dystrybucji produktów pod marką „Hoop” i „Arctic” oraz produktów znajdujących się w
asortymencie Domu Handlowego „ Megapak” Sp. z o.o., zwrotnej na każde żądanie Emitenta, nie
później jednak niż w terminie do dnia 23 czerwca 2003 roku. Cel udzielenia pożyczki stanowi istotne
postanowienie umowy. Wykorzystanie kwoty pożyczki w innym celu stanowi podstawę do
wypowiedzenia umowy pożyczki. Pożyczka jest nieoprocentowana. Ze względu na to, że Emitent oraz
Pożyczkobiorca mogą być względem siebie zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami z tytułu innych
relacji handlowych, umowa przewiduje, iż zarówno udzielenie pożyczki, jak i jej spłata mogą nastąpić
w drodze potrącenia. Umowa pożyczki nie zawiera postanowień odbiegających od typowych
warunków dla tego rodzaju umów. Umowa nie przewiduje żadnych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Umowa z dnia 10 marca 2003 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta spółce Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. jako

Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 100.000,- USD z przeznaczeniem na rozwój detalicznej sieci
handlowej firmy dystrybucyjnej Dom Handlowy „ Megapak” Sp. z o.o., zwiększenie wyników
sprzedaży produktów marki „Hoop” i „Arctic” oraz innych produktów znajdujących się w ofercie
Domu Handlowego „ Megapak” Sp. z o.o., zwrotnej na każde żądanie Emitenta, nie później jednak niż
w terminie do dnia 9 marca 2004 roku. Kwota pożyczki może być przekazana Pożyczkobiorcy
jednorazowo lub w częściach w terminie do dnia 31 marca 2003 roku. Cel udzielenia pożyczki stanowi
istotne postanowienie umowy. Wykorzystanie kwoty pożyczki w innym celu stanowi podstawę do
wypowiedzenia umowy pożyczki. Pożyczka jest nieoprocentowana. Umowa pożyczki nie zawiera
postanowień odbiegających od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Umowa nie przewiduje
żadnych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Umowa Nr 3/NM z dnia 28 marca 2003 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta spółce Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. jako

Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 1.500.000,- USD z przeznaczeniem na reklamę Hoop,
działania marketingowe marki „Arctic” na rok 2003 na terenie Rosji. Pożyczkobiorca zobowiązany jest
do zwrotu kwoty na każde żądanie Emitenta, nie później jednak niż w terminie do dnia 30 października
2004 roku. Kwota pożyczki ma być przekazana Pożyczkobiorcy w częściach w terminie do dnia 30
października 2003 roku. Cel udzielenia pożyczki stanowi istotne postanowienie umowy.
Wykorzystanie kwoty pożyczki w innym celu stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy pożyczki.
Pożyczka jest nieoprocentowana. Umowa  pożyczki nie zawiera postanowień odbiegających od
typowych warunków dla tego rodzaju umów. Umowa nie przewiduje żadnych zabezpieczeń spłaty
pożyczki.

12 Koncesje i zezwolenia

12.1 Decyzja o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej

Emitent posiada status zakładu pracy chronionej nadany decyzją nr D/003063 Pełnomocnika do Spraw
Osób Niepełnosprawnych  dnia 1 grudnia 1997 roku. Decyzjami z dnia 19 czerwca 2002 roku Nr WPS
V/Z/9020/29/2002 oraz z dnia 30 kwietnia 2003 roku Nr WPS.V.AC/Z/9020/30/03 Wojewoda
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Mazowiecki stwierdził, że Emitent nadal spełnia warunki określone dla zakładu pracy chronionej.
Jednocześnie Emitent został zobowiązany do poinformowania Wojewody Mazowieckiego o każdej
zmianie dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w terminie 14 dni od tej zmiany, oraz do
przedstawiania Wojewodzie Mazowieckiemu półrocznych informacji dotyczących spełniania
warunków określonych ww. ustawie, w terminie do dnia 20 lipca po upływie I półrocza i do 20
stycznia następnego roku po upływie II półrocza. Oznacza to, że spełnianie warunków przewidzianych
dla zakładu pracy chronionej podlega co półrocznej kontroli Wojewody Mazowieckiego.

W dniu 7 lutego 2003 roku Emitent skierował do Wojewody Mazowieckiego wniosek o rozszerzenie
statusu zakładu pracy chronionej na zakład w Grodzisku Wielkopolskim. Do chwili obecnej decyzja w
tej sprawie nie została jeszcze wydana.

12.2 Pozwolenia na korzystanie ze środowiska naturalnego

12.2.1 Pozwolenia wodnoprawne

Zakład Produkcyjny w Bielsku Podlaskim

Decyzją z dnia 8 maja 1998 roku znak OŚ.IV-7530/20/98 Wojewoda Białostocki zatwierdził
dokumentację hydrologiczną ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody podziemnej z utworów
czwartorzędowych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Decyzją z dnia 21 marca 2000 roku znak ROŚ.IV-7441/2/00 Wojewoda Podlaski zatwierdził
dokumentację hydrologiczną ujęcia wody podziemnej poziomu oligoceńskiego na terenie Zakładu
Produkcyjnego w Bielsku Podlaskim.

Decyzją z dnia 3 czerwca 2003 roku znak AŚ.6223/7/03 Starosta Powiatu Bielskiego udzielił
Zakładowi Produkcyjnemu Emitenta w Bielsku Podlaskim pozwolenia wodnoprawnego na pobór

wody podziemnej z własnego ujęcia (studzien wierconych nr 1, 2 i 3) z poziomu czwartorzędowego i
poziomo trzeciorzędowo-czwartorzędowego oraz eksploatację ujęć tych wód, odprowadzanie do wód
powierzchniowych ścieków, powstających w procesie uzdatniania i demineralizacji wody, oraz
ścieków deszczowych z terenu Zakładu, na okres 10 lat, tj. do dnia 3 czerwca 2013 roku.

Decyzją z dnia 26 października 2000 roku znak AŚ.6223-15/01 Starosta Powiatu Bielskiego udzielił
Zakładowi Produkcyjnemu Emitenta w Bielsku Podlaskim pozwolenia wodnoprawnego na

odprowadzanie wód opadowych z terenu zakładu, na okres do dnia 31 października 2006 roku.

Zakład Produkcyjny w Tychach

Decyzją Nr 17/2002 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 grudnia 2002 roku znak WKŚ.ESR.6210/17/02
Prezydent Miasta Tychy udzielił Zakładowi Produkcyjnemu Emitenta w Tychach pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie wylotu od potoku Browarnianego oraz na odprowadzanie wód

deszczowych, na okres do dnia 2 grudnia 2012 roku.

Zakład Produkcyjny w Grodzisku Wielkopolskim
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Decyzją z dnia 29 września 1977 roku znak RLSw-IV-7211/1312/77, zmienioną decyzją z dnia 13
marca 2001 roku znak OS6223/4/00/01, Starosta Powiatu Grodziskiego udzielił Rozlewni Wód
Mineralnych w Grodzisku Wielkopolskim pozwolenia wodnoprawnego obejmującego pobór wód
podziemnych i sposób postępowania z wodami opadowymi na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Decyzją z dnia 9 czerwca 1995 roku znak OŚ IV-7211/13-12/95, Wojewoda Poznański udzielił
Przedsiębiorstwu Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o. działającemu wówczas
pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „RALCO” Sp. z o.o. pozwolenia
wodnoprawnego obejmującego wykonanie ujęcia i pobór wody ze studni nr III oraz eksploatację
urządzeń do poboru wody na okres do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Na podstawie zgody wyrażonej w piśmie z dnia 1 marca 2001 roku znak L.dz. 55/2001 przez Związek
Spółek Wodnych Nowy Tomyśl, wydanej w porozumieniu z Zarządem Gminnej Spółki Wodnej,
Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o. może dokonywać zrzutu
wody opadowej do rowu melioracyjnego określonego w tym piśmie.

Na podstawie umowy Nr KO/1/P/96 z dnia 25 stycznia 1996 roku zawartej pomiędzy
Przedsiębiorstwem Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o. działającym wówczas
pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „RALCO” Sp. z o.o. a Miejskim Zakładem
Komunalnym w Grodzisku Wielkopolskim, Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „Woda
Grodziska” Sp. z o.o. może odprowadzać ścieki przemysłowe i socjalno-bytowe z zakładu do
kanalizacji miejskiej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania
przez każdą ze stron za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

12.2.2 Decyzje dotyczące sposobu postępowania z odpadami

Zakład Produkcyjny w Bielsku Podlaskim

Decyzją z dnia 7 lutego 2001 roku znak AŚ. 7635-60/2000, zmienioną decyzją z dnia 15 października
2002 roku znak AŚ. 7635-26/02 Starosta Powiatu Bielskiego zezwolił na wytwarzanie określonych w
decyzji odpadów niebezpiecznych oraz określił miejsca i sposoby magazynowania tych odpadów na
okres do dnia 31 grudnia 2005 roku.
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Zakład Produkcyjny w Tychach

Decyzją z dnia 28 listopada 2002 roku znak WKŚ-MCz/7660/95/02 Prezydent Miasta Tychy zezwolił
na wytwarzanie określonych w decyzji odpadów niebezpiecznych oraz określił miejsca i sposoby
magazynowania tych odpadów na okres do dnia 28 listopada 2012 roku.

12.2.3 Decyzje o zanieczyszczaniu powietrza

Zakład Produkcyjny w Bielsku Podlaskim

Decyzją z dnia 13 lipca 2001 roku znak AŚ. 7644-6/01 Starosta Powiatu Bielskiego ustalił
dopuszczalne do wprowadzenia do powietrza rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających na okres
do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Zakład Produkcyjny w Tychach

Decyzją nr 9/99 z dnia 10 grudnia 1999 roku znak GER-2/7641/12/99 Prezydent Miasta Tychy ustalił
rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z
kotłowni opalanej olejem opałowym. Wielkość emisji i warunki wprowadzania zanieczyszczeń do
powietrza zostały ustalone na okres do dnia 30 grudnia 2004 roku.

Zakład Produkcyjny w Grodzisku Wielkopolskim

Decyzją z dnia 26 lipca 1999 roku znak OS 7643/11/99, Starosta Powiatu Grodziskiego ustalił rodzaje
i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczalnych do wprowadzenia do powietrza na okres do
dnia 31 grudnia 2004 roku.

13 Patenty, licencje, znaki towarowe

13.1 Patenty

Emitent nie posiada patentów.

13.2 Licencje

Emitent posiada licencję na programy komputerowe wykorzystywane przy prowadzeniu działalności
gospodarczej, w tym programy wykorzystywane w rachunkowości.

Zestawienie najważniejszych licencji na oprogramowania komputerowe posiadane przez Emitenta
zawiera poniższa tabela.

l.p. Produkt Ilość kopii Data udzielenia

1. Microsoft Windows XP Professional Polish Upgrade OPEN No

Level

12 25.02.2002

2. Microsoft Office XP Entreprise Win32 Polish OPEN Level B 75 25.02.2002

3. Microsoft Windows 2000 Server CAL Polish 5 27.05.2002



Rozdział V – Dane o działalności Emitenta Prospekt Emisyjny

106

4. Microsoft Windows 2000 Terminal Services CAL Polish 5 27.05.2002

5. V8.30 Dev. Universal C/S Kit (Int) CD (Development Universal

Server)

1 23.02.2001

6. V8.30 Dep. Open Client (Soft Protect 2) (Deployment Client) 10 09.04.2001

7. Office 2000 Win32 Polish OLP NL 5 25.10.2000

8. Office Pro 2000 Win32 Polish OLP NL 5 25.10.2000

9. Office pro 97 Win32 Polish OLP A 13 25.10.2000

10. SAS 7.5 ML #B VL+1YRMNT 25 26.06.2001

11. SAS 7.5 ML 1YRUI FOC 25 26.06.2001

12. I/O SAS CORP SUPPORT 1 26.06.2001

13. SIMPLE SYSTEM: ZARZĄDZANIE KADRAMI 25 31.01.2003

14. Tivoli Storage Manager 1 21.12.2001

15. TSM LAN Qty 10 points 3 21.12.2001

16. TSM Qty 10 points 12 21.12.2001

17. Tivoli System Support 1 21.12.2001

18. TSM TS1 Std Support QTY 10 12 21.12.2001

19. TSM LAN Std Support QTY 10 3 21.12.2001

20. MFG/PRO „bundle” + Polski Pakiet okalizacyjny 110 15.06.2000

21. -ORACLE Enterprise Edition,

-Data server for ORACLE,

-Query/RESULTS

110 15.06.2000

22. -ORACLE SQL Plus

-4GL

1 15.06.2000

23. INTEGRAM (Elektroniczna Biblioteka Norm) 1 27.05.2002

24. Lex Polonica Prima 3 15.11.2001
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13.3 Znaki towarowe

Spółka HOOP S.A. posiada prawa w stosunku do następujących znaków towarowych:

 Znaki zarejestrowane lub którym przyznane zostało prawo ochronne:

Lp Nazwa znaku/typ Data

zgłoszenia
Numer

zgłoszenia
Data

rejestracji

Numer

rejestracji

Data

publikacji

Data

ważności
1 MR MAX/

słowno- graf.
07.04.1999 200133 Brak

informacji

R-139211 31.01.2003 07.04.2009

2 Hoop/słowno-
graficzny

22.02.1999 198241 Brak

informacji

R-137855 29.11.2002 22.02.2009

3 HOOP

VIGOR/słowny
26.10.1998 193491 26.10.2001 R-133487 31.01.2002 26.10.2008

4 HOOP

NATURALNY

ODSKOK/

słowny

01.02.1997 169271 26.07.2001 R-130984 31.10.2001 01.02.2007

5 NO TO HOOP/

słowny
12.12.1996 167716 07.08.2000 R-122727 30.11.2000 12.12.2006

6 ARCTIC/ słowny 21.12.1996 168094 13.04.2000 R-119895 31.07.2000 21.12.2006

7 ARCTIC/ słowno-
graficzny

19.05.1994 133534 28.11.1996 R-93079 28.12.1997 19.05.2004

8 HOOP-NOW/

słowny
19.05.1994 133538 09.10.1996 R-92396 31.01.1997 19.05.2004

9 TERAZ HOOP/

słowny
19.05.1994 133537 09.10.1996 R-92395 31.01.1997 19.05.2004

10 ONE FOR

EVERYONE/

słowny

19.05.1994 133536 26.04.1995 R-84869 30.09.1995 19.05.2004

11 HOOP/ słowno-
graficzny

27.07.1993 123540 26.04.1995 R-84845 30.09.1995 27.07.2003

12 NAJLEPSZY

POD SŁOŃCEM/
słowno-graficzny

05.11.1999 209495 Decyzją z dnia 26.03.2003 udzielono
prawa ochronnego

05.11.2009

13 HOOP

NAJLEPSZY

POD SŁOŃCEM/
słowno-graficzny

05.11.1999 209495 Decyzją z dnia 26.03.2003 udzielono
prawa ochronnego

05.11.2009

14 „Białowieski
Zdrój Hoop Woda

mineralna

gazowana” /

słowno-graf.

18.06.1999 203613 Decyzją z dnia 10.12.2002 udzielono
prawa ochronnego

18.06.2009
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15 Hoop – dla

spragnionych ust /

słowno-graficzny

19.11.1999 210017 Decyzją z dnia 29.04.2003 udzielono
prawa ochronnego

19.11.2009

Znaki zgłoszone:

l.p. słowo Numer zgłoszenia Data zgłoszenia

1 SPOKO/słowno-graficzny 196746 18.01.1999

2 HOOP SPOKO/słowno-graficzny 196747 18.01.1999

3 HOOPER/słowno-graficzny 198242 22.02.1999

4 HOOCH/słowno-graficzny 198243 22.02.1999

5 HIP HOOP/słowno-graficzny 198244 22.02.1999

6 Hoop to mi się uśmiecha/ słowno-graf. 198245 22.02.1999

7 MAX / słowno-graficzny 200132 07.04.1999

8 FUN/ słowno-graficzny 201771 11.05.1999

9 BIAŁOWIEŻANKA/słowno-graficzny 204714 13.07.1999

10 HOOP/ słowno-graficzny 204821 16.07.1999

11 Hoop/ słowno-graficzny 204822 16.07.1999

12 KOOP/ słowno-graficzny 209725 12.11.1999

13 KOP/ słowno-graficzny 209726 12.11.1999

14 VIAGRINA/słowno-graficzny 211107 16.12.1999

15 CHOPIN/ słowno-graficzny 211108 16.12.1999

16 SZOPEN/ słowno-graficzny 211109 16.12.1999

17 Źródło Chopinowskie/ słowno-graf. 211110 16.12.1999

18 “Arctic –cool water”/ słowno-graficzny 228595 08.12.2000

19 HOOP GINGER/słowno-graficzny 238764 25.07.2001

20 Volcano/słowno-graficzny 239352 08.08.2001

21 Speed Fire/słowno-graficzny 244840 31.12.2001

22 Arctic/słowno-graficzny 246457 14.02.2002

23 STRONG COLA/słowny 248730 04.04.2002
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24 NUMER 001 WŚRÓD
NAPOJÓW/słowno-graficzny

254316 22.08.2002

25 POLSKA COLA 256257 14.10.2002

26 SUPER COLA 256258 14.10.2002

27 SIESTA/ słowny 258991 18.12.2002

28 NAPÓJ TYSKI/słowno-graficzny 258992 18.12.2002

29 AQUA LIFE/ słowny 259253 23.12.2002

30 AKTIV ARCTIC/ słowny 259251 23.12.2002

31 ALCOHOOP/ słowny 258993 18.12.2002

W stosunku do znaków SPOKO i HOOP SPOKO zostały wydane w dniu 18 stycznia 2002 roku
decyzje o odmowie rejestracji. Obecnie toczy się postępowanie w Izbie Odwoławczej.

W stosunku do znaku FUN w dniu 3 października 2002 roku została wydana decyzja o odmowie
rejestracji. Obecnie toczy się postępowanie w Izbie Odwoławczej.

W stosunku do znaku BIAŁOWIEŻANKA w dniu 22 stycznia 2003 roku została wydana decyzja o
odmowie rejestracji. Obecnie toczy się postępowanie w Izbie Odwoławczej.

Zarejestrowane międzynarodowe znaki towarowe:

lp nazwa numer Kraje Data

zgłoszenia
Data

publikacji

Data

wygaśnięcia

1. Arctic 796899 AL,AM,AT,BA,BG,BX,BY,CH,CZ,

DE,ES,FR,HR,HU,IT,LV,PT,RO,RU,

SI,SK,UA,YU,DK,EE,FI,GB,GR,IE,I

S,LT,NO,

SE

06.12.2002 13.03.2003 06.12.2012

2. Hoop 789050 AL,AM,AT,BA,BG,BX,BY,CH,CZ,

DE,ES,FR,HR,HU,IT,LV,PT,RO,RU,

SI,SK,UA,YU,DK,EE,FI,GB,GR,IE,I

S,LT,NO,SE

08.10.2002 07.11.2002 08.10.2012

3. Arctic 686228 AM,BY,CZ,DE,HU,KZ,RU,SK,UA 28.11.1996 06.02.1997 28.11.2006

4. Hoop 638159 BY,KZ,RU,UA 26.04.1995 21.07.1995 26.04.2015

Dla działalności gospodarczej Emitenta najważniejszą rolę pełni znak towarowy HOOP (nr rejestracji
R-84845) dla napojów bezalkoholowych oraz znak towarowy ARCITC (nr rejestracji R-93079 i R-

119895) dla wody mineralnej.
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14 Prowadzone prace badawczo-rozwojowe

W latach 2000-2002 Emitent prowadził prace nad stworzeniem nowych produktów. W efekcie tych
prac na rynek polski zostały wprowadzone nowe asortymenty napojów niegazowanych i gazowanych

oraz napoje niegazowane z dużą zawartością soku, z witaminami w kartonach. Została stworzona
odrębna grupa napojów skierowana do najmłodszych konsumentów  - Hoopki. Nowe napoje

niegazowane Hoop to: Marchewka i pomarańcza, Truskawka i czarna porzeczka, Brzoskwinia i jabłko,
Marchewka i banan oraz najnowszy smak Winogrono czerwone i jabłko. Wszystkie ww. napoje
są z dodatkiem 7 witamin. Nowości wśród napojów gazowanych to napoje typu Premium czyli Orange

Premium, Lemon Premium, Black Currant Premium, Cola, Limonka i cytryna, a także Oranżada
niebieska. Napoje te są napojami charakteryzującymi się bardzo wysoką jakością.  Napoje Orange

Premium, Lemon Premium cechują się dodatkiem naturalnego soku z cząsteczkami owoców natomiast
napój Black Currant Premium zawiera naturalny sok z czarnej porzeczki, oraz specyficzny składnik,
jakim jest naturalny ekstrakt z guarany. Nowa linia napojów to napoje w kartonach o trzech smakach:

Pomarańczowy, Grapefruit różowy, Wiśniowy. Napoje są z dodatkiem soków owocowych oraz
witamin A, C, E i F - 1 litr napoju pokrywa 100% dziennego zapotrzebowania na te witaminy. Napoje

Hoopki o smakach: Truskawka i czarna porzeczka, Malina i poziomka, Kiwi i ananas to propozycja

skierowana do dzieci. Są to napoje oparte na bazie naturalnych soków. Oprócz doskonałych walorów
smakowych posiadają bardzo kolorowe i estetyczne, 0,3 litrowe, zachęcające do zakupu opakowania.
Kolejnym nowym produktem są napoje niegazowane Ice Tea brzoskwiniowa i cytrynowa doskonałe na
upalne dni. Wynikiem prac nad nowymi produktami jest także nowoczesny napój izotoniczno-

energetyzujący KOOP o smaku grejpfrutowym. Jako jedyny napój na rynku zawiera optymalny zestaw
witamin i mikroelementów niezbędnych do szybkiej regeneracji organizmu, wzbogacony o wyciąg z
roślin: Żeń szeń, Ginko biloba, Guarana. Zawiera również L-karnitynę – naturalny związek
wspomagający spalanie tłuszczów zbędnych dla organizmu i sprzyjający regeneracji sił witalnych.

Nowymi rozwiązaniami technicznymi wprowadzonymi przez Emitenta są zautomatyzowane linie
do produkcji napojów gazowanych i niegazowanych o różnych pojemnościach (od 0,3L do 2,0L), a
także opracowanie i wdrożenie procesu produkcji napojów z pulpą i celami owocowymi.

W wyniku prac nad nowymi rozwiązaniami technicznymi usprawniona została praca na syropiarni

poprzez zainstalowanie układu automatycznej syropiarnii.

Nakłady poniesione na wdrożenie nowych produktów i rozwiązań technicznych nie są istotne dla
działalności gospodarczej Emitenta.

15 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych

15.1 Główne inwestycje Spółki

W celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury niezbędnej dla obsługi coraz większej produkcji i
sprzedaży produktów Spółka rok rocznie realizuje wiele zadań inwestycyjnych. W celu utrzymania
płynności na dobrym poziomie duża część inwestycji finansowanych jest leasingiem operacyjnym. Do
najważniejszych inwestycji dokonanych przez Spółkę w okresie 2000 - I kw. 2003 należą:
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Nazwa inwestycji Rok realizacji
Źródło

finansowania
Zainstalowanie w zakładzie w Bielsku Podlaskim dwóch
linii do rozlewania napojów firm SASIB i KHS oraz
dwóch wydmuchiwarek do butelek PET firmy  SIDEL.

2000
Leasing

operacyjny

Budowa nowej hali magazynowej w Bielsku Podlaskim 2000-2001 Kredyt bankowy

Rozbudowa i modernizacja syropiarni w zakładzie w
Bielsku Podlaskim.

2000-2001
Pożyczka od firmy

DOHLER
Eurocitrus GmbH

Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu
informatycznego MFG-PRO

2000-2002 Środki własne

Budowa hali magazynowo biurowej w Tychach 2002-2003 pożyczka
W okresie 01.01.2000 - 31.12.2002 wartość wszystkich inwestycji w majątek trwały wykorzystywany
przez Spółkę wyniosła 93.835 tys. zł

W drugiej  połowie 2002 roku Spółka dokonała zakupu 99,77% udziałów w Przedsiębiorstwie
Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o. za kwotę 2.576 tys. PLN.

Ponadto w pierwszej połowie 2002 r. Emitent nabył 50% udziałów o wartości 8.400 rubli rosyjskich w
DH Megapak.

Nabycie udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o. oraz
w spółce DH Megapak sfinansowane zostało ze środków własnych Spółki

15.2 Deklaracje członkostwa

15.2.1 Umowa i deklaracja członkostwa z Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Rozlewniczy”

Na mocy Deklaracji członkowskiej z dnia 27 marca 2001 roku, Emitent przystąpił do Krajowej Izby
Gospodarczej „Przemysł Rozlewniczy”.

15.2.2 Umowa i oświadczenie o przystąpieniu do Polskiej Federacji Producentów Żywności

Na mocy oświadczenia z dnia 7 marca 2002 roku, Emitent zgłosił przystąpienie do Polskiej Federacji
Producentów Żywności w charakterze członka zwyczajnego.

15.2.3 Deklaracja członkostwa w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie deklaracji członkowskiej z dnia 24 września 1996 roku, w dniu 1 października 1996
roku decyzją Zarządu Polskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych Emitent został przyjęty w poczet
członków Polskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych.
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16 Opis istotnych umów kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji

16.1 Umowy kredytu

16.1.1 Umowy z BRE Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Umowa kredytowa Nr 02/407/01/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 28 grudnia 2001
roku, zmieniona Aneksami z dnia 18 lutego 2002 roku i z dnia 9 grudnia 2002 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej
6.200.000,- PLN w okresie do dnia 9 grudnia 2003 roku. Oprocentowanie kredytu jest równe zmiennej

stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych z notowania na dwa dni robocze przed datą postawienia
środków do dyspozycji i przed każdą następną datą jej aktualizacji, powiększonej o marżę Banku.
Termin spłaty kredytu przypada na dzień 9 grudnia 2003 roku. Odsetki naliczane są w okresach
miesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego dnia każdego miesiąca oraz w dniu ostatecznej
spłaty kredytu. Aktualizacja stopy zmiennej jest dokonywana 10-tego, 20-tego i ostatniego dnia
każdego miesiąca. Jeżeli dzień aktualizacji stopy zmiennej przypada w dniu wolnym od pracy w
Banku, to stopa zmienna jest aktualizowana z datą waluty pierwszego dnia roboczego następującego
po dniu wolnym od pracy.

16.1.2 Umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Umowa Ramowa Nr 145/2001 dotycząca różnych form transakcji kredytowych z dnia 28 grudnia
2001 roku

Przedmiotem umowy jest określenie zasad udostępnienia przez Bank na wniosek Emitenta różnych
form kredytowania, obejmujących kredyt krótkoterminowy i kredyt w rachunku bieżącym oraz
akredytywę, gwarancję bankową lub inne produkty bankowe na warunkach określonych każdorazowo
przez strony. Umowa określa warunki zawarcia umowy o kredytowanie, uruchomienia kredytu,
płatności i ich terminów.  Umowa zastrzega dla Banku prawo potrącenia wszelkich wzajemnych
wierzytelności, w tym jeszcze niewymagalnych, oraz zaliczenia na poczet spłaty nieuregulowanych
zobowiązań Emitenta wszelkich środków pieniężnych na rachunku Emitenta w Banku, jak również
prawo pobrania należności Banku z rachunków Emitenta w Banku przed innymi płatnościami z
wyjątkiem tytułów egzekucyjnych, w przypadku naruszenia umowy ramowej przez Emitenta. Jeżeli
umowa o kredytowanie nie będzie stanowić inaczej, wszystkie odsetki należne Bankowi płatne będą
ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego.

Umowa Kredytowa z dnia 28 grudnia 2001 roku

Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 10.000.000,- PLN,
przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Jest to kredyt tygodniowy, odnawialny. Jego
spłata jest wymagalna, gdy Bank pisemnie zażąda spłaty. Oprocentowanie kredytu jest równe stopie
WIBOR, powiększonej o marżę Banku, płatne w okresach miesięcznych do dnia 28 każdego
kalendarzowego miesiąca.
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Umowa kredytowa Nr 490-KIZ-0569/07028/10002 z dnia 2 października 2000 roku o kredyt
inwestycyjny, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28 lutego 2001 roku, Aneksem nr 2 z dnia 20
listopada 2001 roku, Aneksem nr 3 z dnia 24 października 2002 roku oraz Aneksem nr 4 z dnia
20 grudnia 2002 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w wysokości 5.000.000,- PLN, przeznaczonego na
sfinansowanie budowy hali magazynowej w Bielsku Podlaskim. Termin spłaty kredytu mija w dniu 24
stycznia 2006 roku.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest w wysokości stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych
powiększonej o marżę Banku. Odsetki naliczane są od wykorzystanego kredytu w okresach
miesięcznych. Terminy spłaty odsetek przypadają ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca,
łącznie ze spłatą kapitału, z tym, że jeżeli termin ten przypada na ustawowy dzień świąteczny lub na
sobotę, termin spłaty upływa w najbliższym dniu roboczym.

Umowa Kredytowa z dnia 24 marca 2003 roku

Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 6.000.000,- PLN,
przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej Emitenta. Jest to kredyt tygodniowy,
odnawialny. Jego spłata jest wymagalna, gdy Bank pisemnie zażąda spłaty, z zastrzeżeniem, że
procedura odnawiania kredytu nie może być powtarzana dłużej niż do dnia 24 października 2003 roku
(data ostatecznej spłaty kredytu). Oprocentowanie kredytu jest równe stopie WIBOR, powiększonej o
marżę Banku. Odsetki naliczone w danym miesiącu kalendarzowym płatne są pierwszego dnia
roboczego następnego miesiąca, a jeżeli data spłaty kredytu wypada w ciągu miesiąca – odsetki
naliczane są od pierwszego dnia danego miesiąca do daty ostatecznej spłaty kredytu i płatne są w tej
dacie.

Umowa Kredytowa z dnia 9 maja 2003 roku

Umowa została zawarta na podstawie postanowień Umowy Ramowej Nr UR 145/2001 dotyczącej
różnych form transakcji kredytowych z dnia 28 grudnia 2001 roku. Przedmiotem umowy jest
udzielenie kredytu na kwotę 4.000.000,- PLN, przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej
Emitenta. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 10 października 2003 roku. Oprocentowanie kredytu:
trzy- miesięczny WIBOR z pierwszego dnia każdego Okresu Odsetkowego, powiększony o marżę
Banku. Okres Odsetkowy wynosi trzy miesiące. Emitent ma prawo przedpłacić kredyt w całości bądź
w części w dacie płatności odsetek, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Banku z 3-dniowym
wyprzedzeniem. Kredyt przedpłacony nie może być ponownie wykorzystany.

16.1.3 Umowa z Raiffeisen Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Umowa o limit wierzytelności NR: CRD/L/12112/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie limitu wierzytelności do maksymalnej kwoty 6.000.000,- PLN z
przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Limit został udzielony na okres do
dnia 15 grudnia 2003 roku z możliwością jego przedłużenia. Wykorzystanie limitu może nastąpić w
formie: (1) złotowego kredytu w rachunku bieżącym, wykorzystywanego w PLN, poprzez obciążanie
rachunku bieżącego w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Emitenta do wysokości
przyznanego limitu, (2) kredytu rewolwingowego w USD – stanowiącego równowartość kwoty limitu
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poprzez obciążenie rachunku ewidencyjnego prowadzonego w USD w drodze wykonywania przez
Bank poleceń płatniczych, (3) kredytu rewolwingowego w EUR – stanowiącego równowartość kwoty
limitu poprzez obciążenie rachunku ewidencyjnego prowadzonego w EUR w drodze wykonywania
przez Bank poleceń płatniczych, (4) zabezpieczania transakcji typu forward w wysokości 10% kwoty
transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Emitentem. Odsetki są liczone na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego przy przyjęciu formuły naliczania odsetek 365/360 od dziennych sald zadłużenia: dla
kredytu w PLN – według stawki WIBOR dla jednotygodniowych depozytów złotowych z dnia
pierwszego wykorzystania, zmiennej w każdy pierwszy dzień roboczy następnego tygodnia, zgodnie
ze stawką ustaloną na podstawie notowania w dniu poprzedzającym o dwa dni robocze Banku dzień
zmiany oprocentowania, powiększonej o marżę; dla kredytu w USD – według stawki LIBOR dla
jednomiesięcznych depozytów w dolarach amerykańskich, kwotowanej w dniu pierwszego

wykorzystania kredytu dla pierwszego okresu odsetkowego i w przedostatnim dniu roboczym

poprzedniego okresu odsetkowego w przypadku pozostałych okresów odsetkowych, powiększonej o
marżę; dla kredytu w EUR – według stawki EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów,
kwotowanej w dniu pierwszego wykorzystania kredytu dla pierwszego okresu odsetkowego i w

przedostatnim dniu roboczym poprzedniego okresu odsetkowego w przypadku pozostałych okresów
odsetkowych, powiększonej o marżę.

16.1.4 Umowa z Bankiem Przemysłowo – Handlowym PBK Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie

Umowa kredytowa nr 2002/159/DDF1 z dnia 19 grudnia 2002 roku zmieniona Aneksem z dnia 14
stycznia 2003 roku oraz Aneksem Nr 2 z dnia 27 maja 2003 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w wysokości 10.000.000,- PLN z przeznaczeniem na
finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Kredyt powinien być spłacony do dnia 19 grudnia 2003
roku. Odsetki są naliczane według średniej jednomiesięcznej stawki procentowej WIBOR, obliczonej
za poprzedni miesiąc powiększonej o marżę. Oprocentowanie kredytu jest zmienne w okresach
miesięcznych i jest ustalane odrębnie dla każdego kolejnego okresu odsetkowego. Na zlecenie
Emitenta Bank może w ciężar zaciągniętego kredytu udzielać gwarancji lub otwierać akredytywy.
Okres ważności akredytyw dokumentowych nie może przekroczyć daty 19 grudnia 2003 roku. Okres
ważności gwarancji nie może przekroczyć daty 17 grudnia 2004 roku.

16.1.5 Umowa z Fortis Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Umowa o kredyt odnawialny Nr WAR/3010/03/143 z dnia 20 marca 2003 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu odnawialnego w okresie od dnia 20 marca 2003 roku do

dnia 31 października 2003 roku w wysokości 5.000.000,- PLN, a w okresie od 1 listopada 2003 roku
do dnia 20 marca 2004 roku w wysokości 1.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej
działalności Emitenta wynikającej z prowadzonej działalności gospodarczej na okres 12 miesięcy od
dnia podpisania umowy kredytowej, tj. do dnia 20 marca 2004 roku. Oprocentowanie kredytu jest

równe zmiennej stopie procentowej odpowiadającej zmiennej podstawowej stopie oprocentowania
stanowiącej WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę. Minimalna kwota spłaty
lub wykorzystania kredytu wynosi 200.000,- PLN.
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16.2 Umowy pożyczki

16.2.1 Umowa z Döhler Eurocitrus GmbH oraz Döhler Polska Sp. z o.o.

Umowa pożyczki wraz z zabezpieczeniem wierzytelności została zawarta dnia 28 czerwca 2000 roku z
Döhler Eurocitrus GmbH oraz Döhler Polska Sp. z o.o. Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem
jako Pożyczkobiorcą, Döhler Eurocitrus GmbH z siedzibą w Darmstadt (Niemcy) jako Pożyczkodawcą
oraz Döhler Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach jako Dostawcą. Przedmiotem umowy jest
udzielenie Emitentowi pożyczki, na okres do dnia 28 lutego 2006 roku, z ewentualną możliwością
przedłużenia obowiązywania umowy nie dłużej niż o 24 miesiące. Pożyczka może być spłacona
jednorazowo lub w częściach. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych od niespłaconej kwoty
pożyczki. Spłata odsetek odbywa się na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę do dnia
5 miesiąca następnego za miesiąc poprzedni z 21-dniowym terminem płatności. W zamian za
udzieloną pożyczkę Pożyczkobiorca zobowiązał się poczynając od dnia 1 lutego 2000 roku przez okres
6 lat część swojego zapotrzebowania na surowce potrzebne do produkcji napojów pokrywać u
Pożyczkodawcy lub Dostawcy. Surowce mają być dostarczane przez Pożyczkodawcę lub Dostawcę po
najniższych cenach stosowanych przez te podmioty. Umowa pożyczki nie zawiera postanowień
odbiegających od typowych warunków dla tego rodzaju umów.

16.2.2 Umowa pożyczki z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Umowa pożyczki Nr 700547-2W-0 została zawarta w dniu 28 marca 2003 roku pomiędzy Emitentem
jako Pożyczkobiorcą oraz ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Pożyczkodawcą.
Pożyczkodawca zobowiązał się do udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki w maksymalnej kwocie nie
więcej niż 90% wartości wynikającej z wyceny hipotecznej nieruchomości, stanowiącej działkę o
numerze ewidencyjnym 1402/91 (KW nr 37395) oraz części działki (około 3.000 m2) wydzielonej z

działki o numerze ewidencyjnym 1401/91 (KW nr 32255) z przeznaczeniem na budowę hali
magazynowej wyrobu gotowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z instalacjami
wewnętrznymi, wiaty magazynowej CO2 i N2 oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym w
Tychach przy ul. Browarowej 7. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 25 lutego 2004 roku.
Pożyczkodawca zobowiązany jest spłacić całą kwotę pożyczki jednorazowo w ostatnim dniu okresu
obowiązywania umowy. Pożyczkodawca ma prawo, z zastrzeżeniem wcześniejszego pisemnego
powiadomienia Pożyczkodawcy z przynajmniej pięciodniowym wyprzedzeniem do wcześniejszej
spłaty Pożyczki razem z odsetkami naliczonymi za pełny okres odsetkowy i spełnienia innych
warunków określonym w umowie. Od kwoty kapitału pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest
zapłacić odsetki w wysokości stanowiącej w danym okresie odsetkowym sumę (1) marży oraz (2) 1-
miesięcznej stawki EURIBOR w stosunku rocznym, obowiązującej na 2 dni robocze przed
rozpoczęciem okresu odsetkowego (miesiąc obrachunkowy). Odsetki wypłacane są z dołu ostatniego
dnia każdego okresu odsetkowego.

16.2.3 Umowy pożyczki z Domem Handlowym Megapak Sp. z o.o. z siedzibą w Widnoje, Federacja
Rosyjska

Emitent zawarł trzy umowy pożyczki z Domem Handlowym Megapak Sp. z o.o. z siedzibą w
Widnoje, Federacja Rosyjska (w której Emitent posiada udziały).
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Umowa z dnia 28 czerwca 2002 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta spółce Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. jako

Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 150.000,- USD z przeznaczeniem na pokrycie początkowych
kosztów związanych z założeniem firmy dystrybucyjnej Dom Handlowy „Megapak” Sp. z o.o. oraz

uruchomienia dystrybucji produktów pod marką „Hoop” i „Arctic” oraz produktów znajdujących się w
asortymencie Domu Handlowego „ Megapak” Sp. z o.o., zwrotnej na każde żądanie Emitenta, nie
później jednak niż w terminie do dnia 23 czerwca 2003 roku. Cel udzielenia pożyczki stanowi istotne
postanowienie umowy. Wykorzystanie kwoty pożyczki w innym celu stanowi podstawę do
wypowiedzenia umowy pożyczki. Pożyczka jest nieoprocentowana. Ze względu na to, że Emitent oraz
Pożyczkobiorca mogą być względem siebie zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami z tytułu innych
relacji handlowych, umowa przewiduje, iż zarówno udzielenie pożyczki, jak i jej spłata mogą nastąpić
w drodze potrącenia. Umowa pożyczki nie zawiera postanowień odbiegających od typowych
warunków dla tego rodzaju umów. Umowa nie przewiduje żadnych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Umowa z dnia 10 marca 2003 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta spółce Dom Megapak Sp. z o.o. jako

Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 100.000,- USD z przeznaczeniem na rozwój detalicznej sieci
handlowej firmy dystrybucyjnej Dom Handlowy „ Megapak” Sp. z o.o., zwiększenie wyników
sprzedaży produktów marki „Hoop” i „Arctic” oraz innych produktów znajdujących się w ofercie
Domu Handlowego „ Megapak” Sp. z o.o., zwrotnej na każde żądanie Emitenta, nie później jednak niż
w terminie do dnia 9 marca 2004 roku. Kwota pożyczki może być przekazana Pożyczkobiorcy
jednorazowo lub w częściach w terminie do dnia 31 marca 2003 roku. Cel udzielenia pożyczki stanowi
istotne postanowienie umowy. Wykorzystanie kwoty pożyczki w innym celu stanowi podstawę do
wypowiedzenia umowy pożyczki. Pożyczka jest nieoprocentowana. Umowa  pożyczki nie zawiera
postanowień odbiegających od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Umowa nie przewiduje
żadnych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Umowa Nr 3/NM z dnia 28 marca 2003 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta spółce Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. jako

Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 1.500.000,- USD z przeznaczeniem na reklamę Hoop,
działania marketingowe marki „Arctic” na rok 2003 na terenie Rosji. Pożyczkobiorca zobowiązany jest
do zwrotu kwoty na każde żądanie Emitenta, nie później jednak niż w terminie do dnia 30 października
2004 roku. Kwota pożyczki ma być przekazana Pożyczkobiorcy w częściach w terminie do dnia 30
października 2003 roku. Cel udzielenia pożyczki stanowi istotne postanowienie umowy.
Wykorzystanie kwoty pożyczki w innym celu stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy pożyczki.
Pożyczka jest nieoprocentowana. Umowa  pożyczki nie zawiera postanowień odbiegających od
typowych warunków dla tego rodzaju umów. Umowa nie przewiduje żadnych zabezpieczeń spłaty
pożyczki.

16.2.4 Umowa pożyczki z Przedsiębiorstwem Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska Sp. z
o.o. z  siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim

Umowa pożyczki została zawarta dnia 3 grudnia 2002 roku z Przedsiębiorstwem Produkcji Wód
Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim jako Pożyczkobiorcą
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(w którym Emitent posiada ponad 98% udziałów). Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta
Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 400.000,- PLN z przeznaczeniem na bieżącą działalność
Pożyczkobiorcy. Pożyczka została udzielona na okres od dnia 3 grudnia 2002 roku do dnia 2 września
2003 roku. Kwota pożyczki jest oprocentowana w wysokości 8% w stosunku rocznym według stałej
stopy procentowej. Emitent zastrzegł sobie możliwość zmiany wysokości oprocentowania w czasie
trwania umowy w przypadku zmiany stopy procentowej WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych o 3
punkty procentowe. Pożyczkobiorca zobowiązał się do dokonania spłaty kwoty pożyczki w 4 ratach po
100.000,- PLN wraz odsetkami w terminach do dnia: 3 czerwca, 3 lipca, 3 sierpnia i 3 września 2003
roku. Pożyczkobiorca może dokonać spłaty pożyczki przed terminami wskazanymi powyżej po
uzgodnieniu tego z Emitentem z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niespłacenia
przez Pożyczkobiorcę zobowiązań z tytułu pożyczki w uzgodnionych terminach, Emitent ma prawo
naliczania odsetek podwyższonych o 2 punkty procentowe w stosunku do ww. wskazanego
oprocentowania. Umowa  pożyczki nie zawiera postanowień odbiegających od typowych warunków
dla tego rodzaju umów. Umowa nie przewiduje żadnych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

16.3 Poręczenia, gwarancje, istotne zobowiązania wekslowe

Wszelkie udzielone przez Emitenta poręczenia i gwarancje wygasły. Emitent, po wygaśnięciu
ostatnich z poręczeń i gwarancji, nie udzielił  żadnych  kolejnych poręczeń i gwarancji. Emitent
wystawił szereg weksli in blanco na zabezpieczenie wykonania przez Emitenta zobowiązań
wynikających z umów kredytowych i leasingowych. Stosownie do posiadanych informacji, żaden z
weksli, wystawionych przez Emitenta nie został uzupełniony. Emitent nie posiada zobowiązań
wynikających z praw pochodnych lub innych instrumentów finansowych, ani zobowiązań
wynikających z papierów dłużnych.

17 Opis nieruchomości

Emitent posiada prawo własności lub użytkowania wieczystego 11 nieruchomości o łącznej
powierzchni  15,7561 ha.

17.1 Nieruchomości o istotnym znaczeniu dla działalności Emitenta.

Nieruchomościami o istotnym znaczeniu dla Emitenta jest 9 nieruchomości, które wchodzą w skład
zakładów produkcyjnych, w których prowadzona jest działalność wytwórcza będąca podstawowym
przedmiotem  działalności Emitenta oraz kompleksów magazynowych.

Zakład Produkcyjny Tychy

Na Zakład Produkcyjny Tychy składają się dwie nieruchomości.

Nieruchomość w Tychach stanowiąca zabudowaną działkę gruntu nr 1401/91 o powierzchni 1,8707 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Tychach, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr
32255. Emitentowi przysługuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości do dnia 4 grudnia
2089 roku oraz prawo odrębnej własności usytuowanych na nieruchomości budynków i budowli.
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Nieruchomość jest obciążona hipoteką kaucyjną do
kwoty 2.500.000,- PLN oraz hipoteką zwykłą na kwotę 3.700.000,- PLN.  Nieruchomość została
uznana za mającą istotne znaczenie dla działalności Emitenta ze względu na to, iż wchodzi ona w skład
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zakładu produkcyjnego, w którym prowadzona jest działalność wytwórcza będąca podstawowym
przedmiotem  działalności Emitenta. Część działki o powierzchni około 3.000 m2 jest przedmiotem

umowy przedwstępnej sprzedaży, zawartej w dniu 28 marca 2003 roku w formie aktu notarialnego
pomiędzy Emitentem jako Sprzedającym, a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
jako Kupującym (opisanej w pkt 9.6 niniejszego Rozdziału).

Nieruchomość w Tychach stanowiąca zabudowaną działkę gruntu nr 1402/91 o powierzchni 0,8668 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Tychach, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr
37395. Emitentowi przysługuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości do dnia 4 grudnia
2089 roku oraz prawo odrębnej własności usytuowanych na nieruchomości budynków i budowli.
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Nieruchomość powinna zostać obciążona hipoteką
kaucyjną do kwoty 2.150.153,- EURO. Nieruchomość została uznana za mającą istotne znaczenie dla
działalności Emitenta ze względu na to, iż wchodzi ona w skład zakładu produkcyjnego, w którym
prowadzona jest działalność wytwórcza będąca podstawowym przedmiotem  działalności Emitenta.
Nieruchomość jest przedmiotem umowy przedwstępnej sprzedaży, zawartej w dniu 28 marca 2003
roku w formie aktu notarialnego pomiędzy Emitentem jako Sprzedającym, a ING Lease (Polska) Sp. z

o.o. z siedzibą w Warszawie jako Kupującym (opisanej w pkt 9.6 niniejszego Rozdziału).

Zakład Produkcyjny Bielsk Podlaski

Na Zakład Produkcyjny Bielsk Podlaski składa się pięć nieruchomości.

Nieruchomość w Bielsku Podlaskim stanowiąca zabudowane działki gruntu nr 4697/4, 4697/9 i
4697/13 o łącznej powierzchni 0,5645 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydział V
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 1905. Emitentowi przysługuje prawo
użytkowania wieczystego nieruchomości do dnia 31 lipca 2090 roku oraz prawo odrębnej własności
usytuowanych na nieruchomości budynków i budowli. Właścicielem nieruchomości jest Skarb
Państwa. Nieruchomość obciążona jest hipoteką kaucyjną do kwoty 1.500.000,- PLN. Nieruchomość
została uznana za mającą istotne znaczenie dla działalności Emitenta ze względu na to, iż wchodzi ona
w skład zakładu produkcyjnego, w którym prowadzona jest działalność wytwórcza będąca
podstawowym przedmiotem działalności Emitenta.

Nieruchomość w Bielsku Podlaskim stanowiąca zabudowaną działkę gruntu nr 4697/6 o powierzchni
0,2726 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą KW nr 42350. Emitentowi przysługuje prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości do dnia 31 lipca 2090 roku oraz prawo odrębnej własności usytuowanego na
nieruchomości budynku. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Nieruchomość obciążona
jest hipoteką kaucyjną do wysokości 2.000.000,- PLN. Nieruchomość została uznana za mającą istotne
znaczenie dla działalności Emitenta ze względu na to, iż wchodzi ona w skład zakładu produkcyjnego,
w którym prowadzona jest działalność wytwórcza będąca podstawowym przedmiotem działalności
Emitenta.

Nieruchomość w Bielsku Podlaskim stanowiąca zabudowane działki gruntu nr 4697/5, 4697/8,
4697/11, 4697/12, 4697/15, 2307/1 i 2328/7 o łącznej powierzchni 4,3834 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Bielsku Podlaskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 42351.
Emitentowi przysługuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości do dnia 31 lipca 2090 roku
oraz prawo odrębnej własności usytuowanych na nieruchomości budynków i budowli. Właścicielem
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nieruchomości jest Skarb Państwa. Nieruchomość obciążona jest prawem służebności przechodu i

przejazdu przez działki nr 4697/5, 4697/11, 4697/12 i 4697/15 na rzecz każdoczesnych użytkowników
działek nr 4697/4 i 4697/14 w zakresie istniejących dróg wewnętrznych.  Nieruchomość obciążona jest
hipoteką zwykłą w kwocie 500.000,- PLN. Nieruchomość obciążona jest hipoteką kaucyjną do kwoty
7.000.000,- PLN. Nieruchomość została uznana za mającą istotne znaczenie dla działalności Emitenta
ze względu na to, iż wchodzi ona w skład zakładu produkcyjnego, w którym prowadzona jest
działalność wytwórcza będąca podstawowym przedmiotem działalności Emitenta

Nieruchomość w Bielsku Podlaskim stanowiąca zabudowane działki gruntu nr 4697/2 i 4697/14 o
łącznej powierzchni 1,0226 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydział V Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 66900. Emitentowi przysługuje prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości do dnia 31 lipca 2090 roku oraz prawo odrębnej własności usytuowanych
na nieruchomości budynków. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Nieruchomość
obciążona jest hipoteką zwykłą w kwocie 500.000,- PLN. Nieruchomość obciążona jest hipoteką
kaucyjną do kwoty 6.500.000,- PLN. Nieruchomość została uznana za mającą istotne znaczenie dla
działalności Emitenta ze względu na to, iż wchodzi ona w skład zakładu produkcyjnego, w którym
prowadzona jest działalność wytwórcza będąca podstawowym przedmiotem działalności Emitenta.

Nieruchomość w Bielsku Podlaskim stanowiąca niezabudowane działki gruntu nr 2300/12, 2300/9,
2300/14, 2300/18, 2300/15, 2300/16 i 2300/17 o łącznej powierzchni 0,8943 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr
74172. Emitentowi przysługuje prawo własności nieruchomości. Nieruchomość obciążona jest
hipoteką zwykłą w kwocie  4.000.000,- PLN. Nieruchomość została uznana za mającą istotne
znaczenie dla działalności Emitenta ze względu na to, iż wchodzi ona w skład zakładu produkcyjnego,
w którym prowadzona jest działalność wytwórcza będąca podstawowym przedmiotem działalności
Emitenta.

Zakład w Iwinach

Na Zakład w Iwinach, w którym w chwili obecnej zlokalizowane są jedynie magazyny Emitenta,
składają się dwie nieruchomości.

Nieruchomość w Iwinach, gmina Warta Bolesławiecka, stanowiąca działki gruntu nr 426/60, 426/95,
426/114, 426/115, 426/84, 426/63, 426/67, 426/101 i 426/103 o łącznej powierzchni 2,2842 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Złotoryi, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr
28362. Emitentowi przysługuje prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku oraz
prawo odrębnej własności usytuowanych na nieruchomości budynków i budowli. Właścicielem gruntu
jest Skarb Państwa. Prawa Emitenta do nieruchomości nie zostały jeszcze ujawnione w księdze
wieczystej, z uwagi na fakt, iż nabycie nieruchomości nastąpiło na podstawie umowy zawartej w dniu
27 lutego 2003 roku. Nieruchomość ma istotne znaczenie dla działalności Emitenta ze względu na to,
iż zlokalizowane są na niej magazyny stanowiące źródło dostaw dla regionu południowo-zachodniej
Polski oraz Niemiec.

Nieruchomość w Iwinach, gmina Warta Bolesławiecka, stanowiąca niezabudowaną działkę nr 426/30
o powierzchni 0,1060 ha, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą KW nr 25636. Emitentowi przysługuje prawo użytkowania wieczystego do dnia 5
grudnia 2089 roku. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Prawa Emitenta do
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nieruchomości nie zostały jeszcze ujawnione w księdze wieczystej, z uwagi na fakt, iż nabycie
nieruchomości nastąpiło na podstawie umowy zawartej w dniu 27 lutego 2003 roku. Nieruchomość ma
istotne znaczenie dla działalności Emitenta ze względu na to, iż zlokalizowane są na niej magazyny
stanowiące źródło dostaw dla regionu południowo-zachodniej Polski oraz Niemiec.

17.2 Pozostałe nieruchomości

Nieruchomość w Prażmowie

Nieruchomość położona we wsi Prażmów, Wola Prażmowska i Łoś w gminie Prażmów, składającą się
z 28 niezabudowanych działek nr 278/49, 278/50, 278/51, 278/52, 278/54, 278/53, 278/36, 278/37,
278/48, 278/38, 278/47, 278/35, 278/39, 278/46, 278/34, 278/33, 278/40, 278/45, 278/32, 278/41,

278/44, 278/31, 278/42, 278/43, 278/27, 278/28, 278/29, 278/30, o łącznej powierzchni 3,4000 ha, dla
których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi odpowiednio księgi wieczyste KW nr
65090, 65091, 65092, 65093, 65094, 65095, 65096, 65097, 65098, 65099, 65100, 65101, 65102,

65103, 65104, 65105, 65106, 65107, 65108, 65109, 65110, 65111, 65112, 65113, 65114, 65115,

65116 i 65117. Emitentowi przysługuje prawo własności tej nieruchomości.

Nieruchomość w Pruszkowie

Nieruchomość położona w Pruszkowie przy ulicy Wiejskiej, stanowiąca zabudowaną działkę nr 61, o
powierzchni 0,0910 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą KW nr 25396. Emitentowi przysługuje prawo własności tej nieruchomości. Prawa
Emitenta do nieruchomości nie zostały jeszcze ujawnione w księdze wieczystej, z uwagi na fakt, iż
nabycie nieruchomości nastąpiło na podstawie umowy zawartej w dniu 27 lutego 2003 roku.

18 Opis wszczętych postępowań

18.1 Postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych oraz do dnia sporządzenia Prospektu, nie zostało wszczęte
postępowanie upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne w stosunku do
Emitenta, lub akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% liczby akcji lub ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych oraz do dnia sporządzenia Prospektu, nie zostało wszczęte
postępowanie upadłościowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne w stosunku do spółki zależnej od
Emitenta – Przedsiębiorstwa Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o. z siedzibą w
Grodzisku Wielkopolskim, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności
Emitenta.

Z uwagi na sytuację finansową Przedsiębiorstwa Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska Sp. z
o.o., która zaistniała jeszcze przed nabyciem udziałów w tej spółce przez Emitenta, Przedsiębiorstwo
Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o. złożyła wniosek o otwarcie postępowania
układowego. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XV Wydział Gospodarczy (sygn. akt
XV UKŁ 22/02) z dnia 7 maja 2002 roku zostało otwarte postępowanie układowe. Głosowanie
wierzycieli nad propozycjami układowymi odbyło się w dniu 6 marca 2003 roku. W wyniku
głosowania wierzyciele przyjęli układ. Postanowieniem Sądu z dnia 14 marca 2003 roku układ został
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zatwierdzony. Zgodnie z postanowieniami układu wierzytelności do kwoty 25.000,- PLN mają być
wypłacone w całości i jednorazowo w terminie 2 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia
o zatwierdzeniu układu. Wierzytelności powyżej 25.000,- PLN zostały zredukowane o 40% i mają być
wypłacone w dwóch równych ratach: pierwsza w terminie 2 miesięcy, a druga w terminie 12 miesięcy
od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Postanowienie Sądu o
zatwierdzeniu układu jest prawomocne. Stosownie do posiadanych przez Emitenta informacji
postanowienia układu zostaną przez Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska
Sp. z o.o. wykonane.

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych oraz do dnia sporządzenia Prospektu, nie zostało wszczęte
postępowanie upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne w stosunku do spółki
Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. – podmiotu, który Emitent uznał za zależny.

18.2 Inne postępowania, których stroną jest Emitent bądź akcjonariusz posiadający co najmniej 5% akcji lub
ogólnej liczby głosów na WZA

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych oraz do dnia sporządzenia Prospektu, Emitent był stroną
następujących postępowań sądowych oraz postępowań egzekucyjnych o wartości przekraczającej
kwotę 100.000,- PLN:

18.2.1 Informacje o postępowaniach sądowych wszczętych przeciwko Emitentowi

Joseph Wurth Spółka komandytowa z siedzibą w Wiedniu pozwem złożonym w dniu 26 lipca 1996
roku, domagała się zasądzenia od Wurth Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu kwoty należności za
sprzedane w 1993 roku towary. Z powołaniem na fakt wcześniej sprzedaży przedsiębiorstwa Wurth

Pol na rzecz Emitenta, Joseph Wurth wniósł o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze
pozwanego Emitenta. Postanowieniem z dnia 12 lipca 1999 roku Sąd Okręgowy w Opolu uwzględnił
ten wniosek. W chwili obecnej Joseph Wurth domaga się od Emitenta zapłaty kwoty 271.549,14 PLN
z ustawowymi odsetkami od dnia płatności poszczególnych faktur (luty – sierpień 1993 rok), a w
przypadku uznania za słuszny podniesionego przez Emitenta, zarzutu przedawnienia –
skapitalizowanych odsetek w łącznej kwocie 292.846,50 PLN z ustawowymi odsetkami od dnia
wniesienia pozwu.  W dniu 25 kwietnia 2001 roku Sąd Okręgowy w Opolu oddalił powództwo w
całości. W dniu 2 lipca 2001 roku Joseph Wurth wniósł apelację od ww. wyroku. Wyrokiem z dnia 13
grudnia 2001 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do
ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Opolu. Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2003 roku Sąd
Okręgowy w Opolu ponownie oddalił powództwo w całości. Wyrok jest nieprawomocny.
Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2003 roku Sąd Okręgowy w Opolu odrzucił apelację Josepha Wurth.

W dniu 4 kwietnia 2003 roku HOOPdrink Svenska AB z siedzibą w Göteborgu (Szwecja) złożył
pozew do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przeciwko Emitentowi
o zapłatę kwoty 5.002.020,21 SEK z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 1 grudnia 2002 roku
do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za nienależyte wykonywanie przez Emitenta łączących strony
umów dostawy. Postępowanie jest związane z postępowaniem opisanym w pkt 18.2.2. poniżej,
toczącym się z powództwa Emitenta przeciwko HOOPdrink Svenska AB o zapłatę za dostarczone
towary. Postępowanie jest w toku.
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Kwota zgłoszonych roszczeń HOOPdrink Svenska AB obejmuje: kwotę 4.680.437 SEK tytułem
utraconych zysków ze sprzedaży napojów Emitenta, kwotę 15.514,21 SEK tytułem zwrotu ceny palet,
obliczonej przez Emitenta niezgodnie z umową i zapłaconej przez HOOPdrink Svenska AB oraz kwotę
306.069 SEK – tytułem wydatków na promocję znaku towarowego HOOP. Podstawą roszczenia o
odszkodowanie za utracone zyski jest fakt niezrealizowania przez Emitenta zamówień HOOPdrink

Svenska AB, przez co HOOPdrink Svenska AB nie był w stanie wywiązać się z umów ze swoimi
odbiorcami. Roszczenie to jest nieuzasadnione. Strony łączyła umowa, na podstawie której Emitent
posiadał uprawnienie, nieograniczone żadnymi dodatkowymi wymogami, do wstrzymania dostaw, w
przypadku zalegania przez HOOPdrink Svenska AB w płatnościach na rzecz Emitenta. Jak wynika z
dokumentów finansowych Emitenta, na dzień składania zamówień przez HOOPdrink Svenska AB,

których realizacja została przez Emitenta wstrzymana, wiele faktur, wystawionych przez Emitenta za
dostarczone HOOPdrink Svenska AB napoje, było przeterminowanych (pomimo upływu terminu
płatności, płatność nie była dokonana), a zatem istniała zaległość uprawniająca Emitenta do wykonania
przyznanych Emitentowi w umowie uprawnień do wstrzymania dostaw. Fakt istnienia zaległości na
dzień składania zamówień został potwierdzony, wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, I
Wydział Cywilny nakazem zapłaty (opisanym w pkt 18.2.2. niniejszego rozdziału), a także wynika z
dokumentów załączonych przez HOOPdrink Svenska AB do pozwu. Roszczenie o kwotę 15.515,21
SEK również nie znajduje uzasadnienia na gruncie posiadanych przez Emitenta dokumentów. Emitent
posiada pismo HOOPdrink Svenska AB, aprobujące podwyższoną cenę palet. Podobnie jest z
roszczeniem HOOPdrink Svenska AB o kwotę 306.069 SEK. Zgodnie z postanowieniami łączącej
Emitenta z HOOPdrink Svenska AB umowy, strony zadeklarowały wolę uregulowania w odrębnym
aneksie kwestii budżetu promocyjno-marketingowego oraz ewentualnego współuczestniczenia
Emitenta w ponoszonych przez HOOPdrink Svenska AB kosztach działań promocyjnych. Aneks ten
nie został jednak uzgodniony i podpisany. Postępowanie jest w toku.

Zdaniem Zarządu Spółki nie istnieje ryzyko wypływu środków pieniężnych ze Spółki z tego tytułu.

18.2.2 Informacje o postępowaniach sądowych wszczętych przez Emitenta

Emitent w dniu 15 września 1999 roku złożył powództwo przeciwko Piotrowi Pogorzelskiemu,

Zbigniewowi Dronow i Zbigniewowi Falkowskiemu, prowadzącym działalność pod nazwą „Trio”
spółka cywilna o zapłatę kwoty 130.194,- PLN. Postępowanie jest w toku.

Emitent w dniu 24 października 2002 roku złożył powództwo przeciwko HOOPdrink Svenska AB z

siedzibą w Göteborgu (Szwecja) o zapłatę kwoty 1.623.841,64 SEK (co na dzień wniesienia pozwu
stanowiło kwotę 717.900,37 PLN) w postępowaniu nakazowym. W dniu 18 marca 2003 roku Sąd
Okręgowy w Warszawie wydał nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty jest nieprawomocny.

18.2.3 Informacje o postępowaniach egzekucyjnych wszczętych przez Emitenta

Emitent był stroną postępowań egzekucyjnych:

- Przeciwko Wiesławowi Brzezińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
F.H. EXPORT – IMPORT „BANKOK” z siedzibą w Ostrołęce prowadzonego na podstawie
wniosku z dnia 8 września 1999 roku przez Komornika w Ostrołęce na kwotę 140.343,10 PLN
(sygn. akt I KM 545/99) w dniu 28 lutego 2000 roku Komornik wydał postanowienie o umorzeniu
postępowania egzekucyjnego z powodu śmierci dłużnika;
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- przeciwko Wojciechowi Barczak i Ireneuszowi Sadłoń, prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą „Metro” spółka cywilna z siedzibą w Bytomiu prowadzonego na podstawie wniosku z
dnia 28 czerwca 2002 roku przez Komornika w Bytomiu na kwotę 189.194,02 PLN (sygn. akt IV
KM 1208/02); w dniu 25 listopada 2002 roku Komornik wydał postanowienie o umorzeniu
postępowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji;

- przeciwko Markowi Kamińskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma
usługowo-handlowa  „Kamar” i Marioli Kamińskiej – poręczycielowi wekslowemu,
prowadzonego na podstawie wniosku z dnia 19 marca 2002 roku przez Komornika w

Kędzierzynie-Koźlu, na kwotę 409.266,- PLN (sygn. akt I KM 1058/02); w toku prowadzonej
egzekucji Komornik dokonał zajęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w
Kędzierzynie-Koźlu; postępowanie egzekucyjne jest w toku;

- przeciwko SOK-SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Wojciechowi
Domagalskiemu i Magdalenie Domagalskiej jako poręczycielom wekslowym, prowadzonego na
podstawie wniosku z dnia 25 kwietnia 2001 roku przez Komornika w Katowicach i ograniczonej

do kwoty 100.000,- PLN przy pełnym roszczeniu wynoszącym 347.165,67  PLN (sygn. akt I KM
519/01); z kwoty objętej egzekucją na konto Emitenta wpłynęła kwota 78.957,38 PLN; w dniu 25
października 2002 roku Komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania
egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskuteczności dalszej egzekucji; w chwili obecnej toczy się
postępowanie upadłościowe SOK-SERVICE Sp. z o.o.

- przeciwko GEISPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sułkowicach oraz Dionizemu Szczygielskiemu i

Wiesławowi Zemlikowi jako poręczycielom wekslowym, prowadzonej na podstawie wniosku z
dnia 16 grudnia 2002 roku przez Komornika w Wadowicach, na kwotę 141.954,- PLN (sygn. akt
KM 53/03); postępowanie egzekucyjne jest w toku;

- przeciwko Hubertowi Rutkowskiemu oraz Ryszardowi Rutkowskiemu, prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo handlowe „HELPOL” spółka cywilna,
prowadzonej na podstawie wniosku z dnia 16 grudnia 2002 roku przez Komornika w Grójcu, na

kwotę 113.481,- PLN (sygn. akt Km 6/03); postępowanie egzekucyjne jest w toku;

- Jackowi Rycielskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Hurtownia
Patronacka „Dorota” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim oraz Stefanowi Rycielskiemu jako

poręczycielowi wekslowemu, prowadzonej na podstawie wniosku z dnia 17 lutego 2003 roku
przez Komornika w Mińsku Mazowieckim, na kwotę 118.513,- PLN (sygn. akt II KM 137/03);
postępowanie egzekucyjne jest w toku.

Ze względu na wartość tych postępowań, ich wyniki nie mają istotnego znaczenia dla działalności
Emitenta.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji lub ogólnej liczby głosów na WZA nie są stroną
żadnego postępowania sądowego lub egzekucyjnego, którego wyniki mogą mieć istotne znaczenie dla
działalności Emitenta.
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18.3 Postępowania przed organami administracji

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych, do dnia sporządzenia Prospektu, nie zostały wszczęte
postępowania przed organami administracji, w związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością,
których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

Postępowania administracyjne (m.in. dotyczące zgód na gospodarcze korzystanie ze środowiska
naturalnego) wszczęte w okresie ostatnich 5 lat obrotowych do dnia sporządzenia prospektu zostały
zakończone wydaniem decyzji zgodnych z wnioskiem Emitenta i nie mają w chwili obecnej istotnego
znaczenia dla działalności Emitenta.

19 Realizacja obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska naturalnego

Emitent posiada wszystkie wymagane przepisami prawa zgody na gospodarcze korzystanie ze

środowiska naturalnego i korzysta ze środowiska naturalnego zgodnie z wydanymi w tym zakresie
decyzjami. Nie ma żadnych postępowań administracyjnych skierowanych przeciwko Emitentowi i
prowadzonych w związku z naruszaniem przepisów prawa i decyzji dotyczących gospodarczego
korzystania ze środowiska naturalnego przez Emitenta. Emitent nie został obciążony żadnymi karami
za naruszanie przepisów i decyzji dotyczących gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego.
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 Rozdział VI – Oceny i perspektywy Emitenta

1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

 Ze względu na charakter działalności jedynej konsolidowanej jednostki zależnej, która ogranicza się
do dzierżawienia zakładu produkcyjnego Emitentowi, Grupę Kapitałową można traktować jako jedną
jednostkę, w której podmiot zależny spełnia rolę trzeciego, obok Bielska Podlaskiego oraz Tych,
zakładu produkcyjnego Emitenta. W związku z powyższym ocenę zarządzania zasobami finansowymi
Spółki oparliśmy na skonsolidowanych danych finansowych.

Ze względu na fakt, iż PPWM Woda Grodziska została po raz pierwszy objęta konsolidacją w roku
2002, dane za rok 2001 i 2000 zostały oparte o jednostkowe dane finansowe.

1.1 Ocena rentowności

Rentowność firmy uległa poprawie na wszystkich poziomach działalności. Przykładowo marża zysku
brutto ze sprzedaży wzrosła z 28,2% w roku 2001 do 38,6% w roku 2002. Wskaźnik rentowności
brutto wzrósł z 4,6% do 4,9%. Dzięki zwiększeniu zysku netto zarówno wskaźnik rentowności netto
wzrósł z 4,3% w 2001 do 4,6%, jak również znacząco wzrosła rentowność kapitałów własnych – z
33,5% do 45,0%.

1.2 Analiza płynności

Na koniec 2002 roku nastąpiło pogorszenie w stosunku do 2001 roku wskaźników płynności.
Wskaźnik płynności bieżącej spadł z 1,05 na koniec 2001 roku do 0,83 na koniec grudnia 2002,
natomiast wskaźnik płynności szybkiej odpowiednio z 0,83 do 0,62. Spowodowane zostało to poprzez
nałożenie się dwóch czynników. Po pierwsze w IV kwartale miały miejsce znaczące inwestycje -
między innymi zakup Przedsiębiorstwa Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” oraz
włączeniem tej spółki w skład Grupy Kapitałowej HOOP S.A.. Drugim czynnikiem wpływającym
negatywnie na wysokość wskaźników płynności była decyzja o odkupieniu w celu umorzenia akcji
własnych przez „HOOP” S.A. za kwotę 22,92 mln PLN. Jednocześnie przeprowadzona nowa emisja
akcji w wysokości 9,46 mln PLN w grudniu 2002 roku została zarejestrowana przez sąd w styczniu
2003 roku co spowodowało, że na koniec ubiegłego roku nie widać jej pozytywnych następstw.
Można, więc przyjąć, że pogorszenie płynności Grupy ma charakter chwilowy i w żaden sposób nie
zagraża jej bieżącej działalności.

I kw. 2003 2002 2001 2000
Marża brutto na sprzedaży 34.9% 38.6% 28.2% 25.1%
Rentowność sprzedaży na dział. oper. 3.5% 8.5% 5.7% -1.0%
Rentowność sprzedaży brutto 1.1% 4.9% 4.6% -3.0%
Rentowność sprzedaży netto 1.9% 4.6% 4.3% -1.4%
Stopa zwrotu z aktywów - ROA* 0.5% 8.2% 8.1% -4.4%
Stopa zwrotu z kapitału - ROE* 2.4% 45.0% 33.5% -14.1%

I kw. 2003 2002 2001 2000
Bieżącej płynności finansowej 0.81 0.83 1.05 0.88
Płynności szybki 0.58 0.62 0.83 0.69
Podwyższonej płynności 0.03 0.05 0.11 0.06
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1.3 Analiza zadłużenia

Pogorszenie wysokości tego typu wskaźników ma ścisły związek z wspominanym wcześniej wykupem
od akcjonariuszy akcji własnych przez „HOOP” S.A. oraz zarejestrowaniem podwyższenia kapitału
zakładowego dopiero w styczniu 2003 roku.

Przy obecnym poziomie zadłużenia, Spółka nie ma problemów z terminowym regulowaniem
zobowiązań

Sposób wyliczenia wskaźników

Analiza rentowności

Marża brutto na sprzedaży = (przychody ze sprzedaży - koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów) / przychody
ze sprzedaży)

Rentowności sprzedaży na dział. oper. = zysk na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży

Rentowności sprzedaży brutto = zysk brutto / przychody ze sprzedaży

Rentowności sprzedaży netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży

Stopa zwrotu z aktywów - ROA = zysk netto / aktywa razem

Stopa zwrotu z kapitału - ROE = zysk netto / kapitał własny

Wszystkie pozycje bilansowe wg stanu na koniec okresu

Analiza płynności:

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik płynności szybki = (majątek obrotowy – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe

Podwyższonej płynności = (majątek obrotowy – zapasy – należności) / zobowiązania krótkoterminowe

Wszystkie pozycje bilansowe wg stanu na koniec okresu

Analiza zadłużenia:

Wskaźnik zadłużenia = zobowiązania / aktywa

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zobowiązania / kapitał własny

Wszystkie pozycje bilansowe wg stanu na koniec okresu

2 Ocena czynników i nietypowych i zdarzeń mających wpływ na wyniki z działalności
gospodarczej wraz z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych
zdarzeń na osiągnięte wyniki

W 2000 roku następujące czynniki i nietypowe zdarzenia miały wpływ na wynik z działalności
gospodarczej:

• znaczny wzrost cen preform i innych materiałów z tworzyw sztucznych spowodowany wysokimi
cenami ropy naftowej oraz znaczny wzrost cen cukru wynikający z ograniczania przez rząd kwot

I kw. 2003 2002 2001 2000
Wskaźnik zadłużenia 0.72 0.74 0.68 1.36
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 3.66 4.46 3.12 4.72
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cukru przeznaczonych do sprzedaży na rynek wewnętrzny. W rezultacie wzrosły koszty produkcji
napojów i mimo przeprowadzanych podwyżek cen, zmniejszyła się rentowność sprzedaży Spółki

• bardzo zimne i deszczowe lato zwłaszcza okres od końca czerwca do połowy sierpnia co wpłynęło
na osiągnięcie znacznie niższych od zakładanych przychody ze sprzedaży wyrobów Spółki

• zmiana od 1 stycznia 2000 roku zasad rozliczania podatku VAT przez zakłady pracy chronionej.
Dotychczasowa zasada zwolnienia zakładów pracy chronionej z obowiązku wpłat podatku VAT do
urzędów skarbowych została zmieniona na prawo do uzyskiwania z  urzędu skarbowego zwrotu
części lub całości zapłaconego podatku. Spowodowało to m.in. w stosunku do wcześniejszych
uregulowań, dwumiesięczne opóźnienie w uzyskiwaniu przychodów z tytułu ulg w rozliczaniu
podatku VAT i w związku z tym w 2000 roku Spółka uzyskała przychody z tego tytułu jedynie za
10 miesięcy, a nie za 12 miesięcy jak w pozostałych latach.

W 2001 roku następujące nietypowe zdarzenia i czynniki miały wpływ na wynik z działalności
gospodarczej:

• zysk na sprzedaży składników majątku trwałego 1.917 tys. zł.
Na powyższy zysk wpłynęła przede wszystkim transakcja sprzedaży syropiarni w zakładach
produkcyjnych w Bielsku Podlaskim powyżej wartości księgowej.

• odszkodowanie uzyskane od jednego z dostawców 1.145 tys. zł.
za niewywiązanie się z kontraktu.

W 2002 roku następujące czynniki i nietypowe zdarzenia miały wpływ na wynik z działalności
gospodarczej:

• uzyskanie od jednego z dostawców odszkodowania 1.786 tys. zł.
za niewywiązanie się z kontraktu

• sprzedaż w listopadzie 2002 roku 6000,65 ton cukru zakupionego w okresie wcześniejszym co
przyniosło zysk w wysokości 1.791 tys. PLN

• przejęcie PPWM „Woda Grodziska” Sp. z o.o., która za grudzień 2002 roku poniosła stratę w
wysokości 3.511 tys. PLN.
Należy tutaj zaznaczyć, że grudzień ubiegłego roku był pierwszym miesiącem w którym nastąpiła
konsolidacja wyników HOOP S.A. i spółki „Woda Grodziska”

Istotny wpływ na wynik finansowy miała również zmiana zasad prezentacji umów leasingu
operacyjnego zawartych przed 1 stycznia 2002 roku. Efektem tej zmiany było zmniejszenie zysku
netto w roku 2002 o ponad 2,5 mln. PLN przy jednoczesnym zwiększeniu zysku za lata poprzednie.

Ponadto w I kwartale 2003 mieliśmy do czynienia z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które
spowodowały zmniejszony popyt na zimne napoje, co przełożyło się na niższe o około 10% niż w I
kwartale 2002 roku przychody ze sprzedaży. Dodatkowo wpływ na mniejszą, niż w analogicznym
kwartale 2002 r., sprzedaż miały Święta Wielkanocne, które jako pozytywnie wpływający czynnik na
obroty, zwyczajowo mają miejsce w pierwszym kwartale roku, a które w roku bieżącym przypadły na
drugą połowę kwietnia. W związku z powyższym zwiększona, przedświąteczna sprzedaż została
zrealizowana w II kwartale, w stosunku do pierwszego kwartału w 2002, kiedy to święta te przypadały
na przełom marca i kwietnia.
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3 Kierunki zmian w działalności gospodarczej w okresie od sporządzenia ostatniego
sprawozdania finansowego zamieszczonego w prospekcie do daty sporządzenia prospektu

W okresie od sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2002 r.
zamieszczonego w prospekcie do daty sporządzenia prospektu Spółka zrealizowała lub rozpoczęła
realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- w lutym 2003 został zakupiony został oddział Spółki BOBMARK International Sp z o.o. w Iwinach,

samodzielnie sporządzający bilans, obejmujący zakład produkcyjny w Iwinach do tej pory

dzierżawiony przez HOOP S.A. od BOBMARK International Sp. z o.o.;

- Spółka obecnie realizuje proces nabycia dwóch wysokowydajnych linii do rozlewania napojów wraz
z wydmuchiwarkami do produkcji butelek PET, przeznaczonych dla zakładu w Tychach;

- kończona jest, rozpoczęta w drugiej połowie 2002 roku, budowa hali magazynowo biurowej na
terenie zakładu w Tychach;

- pod koniec roku 2002 Emitent nabył PPWM „Woda Grodziska”, od której od 1 lutego 2003 roku
dzierżawi środki trwałe wykorzystywane do produkcji napojów, co w istotny sposób wpływa na wzrost
mocy produkcyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta;

- na terenie zakładu w Grodzisku Wielkopolskim prowadzone są prace mające na celu zwiększenie
możliwości produkcyjnych zakładu;

4 Charakterystyka i przewidywania dotyczące wewnętrznych i zewnętrznych czynników
istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta, oraz opis perspektyw rozwoju Emitenta

4.1 Czynniki istotne dla rozwoju Emitenta

Sytuacja na rynku napojów w Polsce. Istotny wpływ na wolumen sprzedaży Emitenta ma sytuacja na
rynku napojów, zarówno jeżeli chodzi o jego wielkość jak i strukturę. Na powyższe decydujący wpływ
mają:

- warunki pogodowe – zwłaszcza w miesiącach kwiecień – wrzesień, kiedy to w szczególności
pogoda ma duży wpływ na poziom spożycia. Wysokie temperatury oraz ogólnie korzystne warunki
pogodowe w największym stopniu wpływają na spożycie napojów gazowanych.

- zmiany w nawykach społeczeństwa – zwiększanie spożycia napojów kupowanych zamiast
domowych przetworów oraz zwiększanie spożycia wód. W ocenie Spółki, z uwagi na duże
dysproporcje między rynkiem polskim i rynkiem krajów rozwiniętych (np. statystyczny Polak wypija
rocznie ok. 45l wody w porównaniu ze średnią w krajach UE na poziomie 84l rocznie), spożycie we
wszystkich segmentach rynku napojów, wody i soków będzie ulegało zwiększeniu.

- stopień zamożności społeczeństwa mający decydujący wpływ na strukturę spożycia napojów.
Ponieważ polskie społeczeństwo nie zalicza się do zamożnych, a w ostatnich latach nastąpiło
zahamowanie wzrostu gospodarczego, zwiększył się udział w rynku segmentu najtańszych napojów –
zwłaszcza „marek prywatnych”. W miarę stopniowego zwiększania się poziomu zamożności
społeczeństwa,  zwiększeniu powinien ulegać udział w rynku napojów droższych.
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Poziom cen podstawowych surowców. Podstawowym czynnikiem kształtującym koszty operacyjne
Spółki jest poziom cen surowców wykorzystywanych do produkcji napojów zwłaszcza cukru i preform

będących półproduktami do produkcji butelek PET. Są to ceny ulegające dużym wahaniom w
zależności od sytuacji na rynku krajowym (ceny cukru) lub ceny ropy naftowej na rynkach
międzynarodowych (ceny preform i innych surowców   wytwarzanych z tworzyw sztucznych).

Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom cen surowców jest kurs PLN w stosunku do EURO,
gdyż część surowców pochodzi z zagranicy. Zarząd Spółki nie przewiduje w ciągu najbliższych
miesięcy gwałtownych zmian cen cukru, a także dużych wahań kursu PLN w stosunku do EURO. W
miarę zbliżania się daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ceny surowców oraz kurs PLN
powinny się stabilizować.

Największą niewiadomą stanowi poziom cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych.

Zmiany w ustawodawstwie Nowe uregulowania w zakresie gospodarowania odpadami zwiększą
koszty działalności Spółki od około 0,3% wartości sprzedaży w 2002 roku do około 1% wartości
sprzedaży w roku 2007. Konsekwencje związane ze zmianami zasad funkcjonowania zakładów pracy
chronionej zostały omówione przy opisywaniu czynników ryzyka.

Zmiany w regulacjach dotyczących Zakładów Pracy Chronionej. Emitent oczekuje zmian zasad

subwencjonowania zakładów pracy chronionej od początku 2004 roku. Zgodnie ze znanymi
Emitentowi na dzień sporządzenia Prospektu zmianami odpowiednich ustaw zwrot podatku VAT
zostanie zastąpiony bezpośrednimi dopłatami do każdego niepełnosprawnego pracownika. Kwoty
dopłat będą średnio o 50% niższe niż obecnie obowiązujące maksymalne kwoty zwrotu VAT. Oznacza
to zmniejszenie o około 50% głównych przychodów związanych z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych. W przypadku HOOP S.A. dotyczy to kwoty wynoszącej w 2002 roku 17.710 tys.
zł. Oznacza to pomniejszenie przychodów o około 9.000 tys. zł., co biorąc pod uwagę obecnie
osiągane wyniki i plany dalszego rozwoju nie powinno stanowić kwoty decydującej o kondycji firmy.
Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że większość polskich firm z branży napojowej jest zakładami
pracy chronionej, co oznacza, że po zmianie warunków na mniej korzystne nastąpi prawdopodobnie
niewielka podwyżka cen napojów (w granicach 2%) co w pełni zrekompensuje zmniejszenie
przychodów związanych z posiadaniem statusu zakładu pracy chronionej.

Sprawne wprowadzenie i rozwój nowoczesnego systemu informatycznego wspomagającego
zarządzanie firmą. Prace związane z wdrażaniem nowego systemu informatycznego przebiegają
zgodnie z założeniami i Spółka stopniowo będzie mogła wykorzystywać w coraz większym stopniu
jego możliwości. Dzięki architekturze systemu opartej na centralnym serwerze połączonym siecią
WAN ze wszystkimi oddziałami, informacja o każdej operacji wprowadzonej do systemu jest dostępna
natychmiast w całej firmie. Rozbudowa możliwości systemu umożliwi usprawnienie zarządzania
Spółką we wszystkich kluczowych obszarach (logistyka, zarządzanie kosztami, optymalizacja
procesów produkcyjnych i inne).

4.2 Perspektywy rozwoju

Plany na najbliższe lata zakładają dalszy dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży dzięki
przeznaczaniu na działania promocyjno-marketingowe coraz większych środków, zwiększaniu
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dostępności produktów Spółki poprzez ciągły rozwój kanałów dystrybucyjnych oraz położeniu
szczególnego nacisku na jakość i różnorodność oferowanych produktów.

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku krajowym oraz dotychczasowe osiągnięcia Spółki, perspektywy
dalszego rozwoju są bardzo dobre. W ocenie Zarządu bardzo prawdopodobne jest znaczne zwiększenie
przychodów ze sprzedaży w ciągu najbliższych czterech lat i osiągnięcie pozycji jednego z
największych krajowych producentów w segmencie napojów oraz wody.

5 Strategia rozwoju i zamierzenia inwestycyjne Emitenta i Grupy Kapitałowej

5.1 Strategia rozwoju

Celem firmy w najbliższych latach będzie dalsze powiększenie udziału w rynku napojów gazowanych,
niegazowanych oraz wody mineralnej.

W tym celu pod koniec 2002 roku Spółka nabyła PPWM „Woda Grodziska” Sp. z o.o., od której od 1
lutego 2003 roku dzierżawi linie produkcyjne, co w istotny sposób wpływa na moce produkcyjne
Spółki i jest wyrazem strategii Emitenta polegającej na systematycznym zwiększaniu produkcji oraz
sprzedaży produktów Spółki.

Ponadto w celu zwiększenia sprzedaży, a także w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku
finansowego, będą prowadzone z jednej strony intensywne działania promocyjne oraz inwestycyjne,
prace nad rozbudową i poprawianiem jakości kanałów dystrybucyjnych, zwiększanie palety
oferowanych produktów, a z drugiej strony działania mające na celu ograniczenie i racjonalizację
kosztów oraz poprawę  organizacji i zarządzania Spółką w oparciu o wdrażany nowy system
informatyczny. Możliwe jest także aktywne uczestniczenie w konsolidacji rynku wody poprzez
przejmowanie innych firm.

Planowane jest podjęcie działań mających na celu rozpoczęcie działalności gospodarczej poza
granicami Polski. Prowadzone są już rozmowy z lokalnymi partnerami ze Słowacji, Niemiec i Czech
na temat współpracy w zakresie wspólnej produkcji i dystrybucji napojów.

Spółka od początku działalności była obecna na rynku rosyjskim poprzez eksport swoich produktów,
co dało jej możliwość nabycia doświadczeń oraz poznania potencjału tego rynku w zakresie produkcji
oraz dystrybucji napojów alkoholowych i bezalkoholowych. W wyniku niekorzystnych zmian

przepisów celnych i rosnących kosztów transportowych, w drugiej połowie lat 90-tych eksport
produktów Spółki załamał się. W związku z tym Emitent rozpoczął poszukiwanie możliwości
zaistnienia na rynku rosyjskim, jako producent. Pierwszym krokiem było nabycie w czerwcu 2002r.
50% udziałów firmy Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. zajmującej się dystrybucją napojów
alkoholowych o bezalkoholowych, co rozpoczęło współpracę z drugim udziałowcem DH Megapak,

firmą Megapak Sp. z o.o.

Megapak Sp. z o.o. jest firmą produkującą napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe. Około 80%
produkcji stanowią napoje rozlewane usługowo, w tym:

(i) napoje o niskiej zawartości alkoholu, takie jak Kolca, Trofi, Red Devil, Vena, Baren

Siegel, Red Bear;
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(ii) napoje bezalkoholowe, przede wszystkim na zlecenie PepsiCo (Aqua Minerale, Fiesta)

oraz Master, RC Cola.

Pozostałą część stanowią marki własne spółki, czyli produkowane na bazie licencji, bądź stworzone
przez Megapak:

(i) Napoje z niską zawartością alkoholu:

§ Hooper’s Hooch produkowana na podstawie licencji brytyjskiej spółki Coors

§ Dziewiątka, Mexito będące markami wprowadzonymi na rynek przez Megapak

(ii) Napoje bezalkoholowe:

§ Napoje Hoop, woda mineralna Arctic

Megapak Sp z o.o. posiada nowoczesne linie produkcyjne o wydajności ok. 95 tys. l/h i wolnych

mocach produkcyjnych, które mogą być wykorzystane zarówno na rozlewanie usługowe, jak i
zwiększenie produkcji marek własnych spółki, w zależności od strategii spółki opartej na ocenie
wysokości marży realizowanej na poszczególnych grupach produktów. Wolne moce produkcyjne
stanowią szczególny atut spółki działającej na rynku tak dynamicznie rozwijającym się, jak rynek
rosyjski.

Rosyjski rynek wód mineralnych jest na etapie wczesnego rozwoju, z najniższym w Europie
spożyciem na poziomie 8l na osobę w roku 2002 i wykazuje wysoką dynamikę wzrostu (według
Zenith International Ltd wzrost rynku w roku 2001 w stosunku do  1997 wyniósł blisko 300%).

Rynek napojów o niskiej zawartości alkoholu szacuje się na 330 mln litrów w roku 2002, natomiast
jego dynamikę szacuje się na 12-18% rocznie. Udział napojów Hooch oraz Dziewiątki (czyli
produktów stanowiących w 2002 roku ponad 90% produkcji marek własnych Megapak) wyniósł 3,8%
w roku 2002 i dynamicznie rośnie. W marcu 2003 r, udział Hoocha w samym rynku moskiewskim

(stanowiącym ponad 50% całego rynku rosyjskiego) przekroczył 14%.

Megapak Sp z o.o. jest drugim, obok Emitenta udziałowcem DH Megapak, który jest wyłącznym
dystrybutorem napojów produkowanych przez Megapak pod markami własnymi. Tak więc działalność
Megapak Sp. z o.o. jako producenta oraz działalność DH Megapak jako dystrybutora są ściśle ze sobą
powiązane, gdyż Megapak Sp. z o.o. stanowi zaplecze producyjne dla DH Megapak, który z kolei

zapewnia zbyt tychże produktów.

W chwili obecnej Emitent posiada wyłączność na negocjacje w zakresie nabycia 50% udziałów w
Megapak Sp. z o.o. Zdaniem Zarządu Spółki nabycie udziałów w powyższej firmie ma następujące
zalety:

- zabezpiecza interesy Hoop jako udziałowca DH Megapak poprzez zapewnienie dostępu i
kontroli mocy produkcyjnych;

- daje dostęp do dynamicznie rozwijającego się rynku;
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- pozwala na bezpośrednie wejście w produkcję z ominięciem barier administracyjnych, które w
dużej mierze utrudniają zakładanie produkcji od podstaw;

- zapewnia dostęp do nowoczesnych linii produkcyjnych o wydajności w chwili obecnej 95 tys.
l/h.

Strategia Emitenta wobec spółki Megapak zakłada między innymi:

- poprawę zyskowności Megapak poprzez:

o wykorzystanie własnego know how w zarządzaniu i produkcją;

o zarządzanie operacyjne Megapak przez Hoop;

o wprowadzenie procedur controllingu stosowanych w Hoop;

o poprawa wykorzystania mocy produkcyjnych;

o obniżenie kosztów materiałowych;

- wykorzystanie know how w sprzedaży i marketingu, poprzez :

o zarządzanie operacyjne sprzedażą poprzez doświadczony zespół pracowników Hoop;

o intensyfikacja działań marketingowych celem wzmocnienia pozycji produktów spółki
– osiągnięcie ponad 10% udziału w rynku alcopop’ów w 2006 roku;

o optymalizacja sieci dystrybucji;

o systematyczny wzrost udziału marek własnych w strukturze produkcji;

o wprowadzenie marek prywatnych bazując na doświadczeniu oraz pozycji zdobytej na
rynku polskim.

5.2 Zamierzenia inwestycyjne oraz ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Wyszczególnienie Wartość Źródło
finansowania

1. Rzeczowy majątek trwały. 59.500 Leasing
2. Zakup udziałów w spółce Megapak 60.000 - 80.000 Wpływy z Emisji
3. Wzmocnienie dystrybucji i marketingu Spółki 5.000-10.000 Wpływy z Emisji
4. Akwizycja producentów wody mineralnej lub soków
owocowych

60.000 Wpływy z Emisji

Biorąc pod uwagę kondycję finansową Spółki oraz planowane wpływy z Emisji Akcji serii E, Zarząd
Spółki nie widzi zagrożeń w realizacji wyżej wymienionych zamierzeń inwestycyjnych.

W przypadku niepowodzenia Emisji Akcji istnieje ryzyko, iż jedno lub więcej z celów wymienionych
w pkt 2-4 tabeli powyżej, nie zostaną zrealizowane. Jednakże zdaniem Zarządu Spółka dysponuje
potencjałem do dalszego wzrostu organicznego, nawet w przypadku nie zrealizowania planowanych
inwestycji.
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 Rozdział VII – Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach
nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach

1 Podstawowe zasady zarządzania Emitentem

1.1 Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową

Organami Emitenta są: (1) Walne Zgromadzenie, (2) Rada Nadzorcza i (3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki, podejmującym decyzje we wszystkich
strategicznych sprawach Spółki.

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza posiada także uprawnienia nadzorcze, które polegają na
możliwości udzielania zarządowi wskazówek i wytycznych (które jednak zgodnie z art. 382 § 2 KSH
nie stanowią wiążących poleceń dla zarządu dotyczących prowadzenia spraw spółki) oraz
podejmowania w ściśle określonych przypadkach – decyzji wiążących dla zarządu.

Bieżącą działalnością Emitenta zarządza Zarząd. Zarząd Emitenta składa się z dwóch członków: (1)
Prezesa zarządu – odpowiedzialnego za dział handlowy i marketingu w Spółce oraz (2) Wiceprezesa
Zarządu – odpowiedzialnego za dział finansowy, produkcji i administracji w Spółce. Członkowie
Zarządu kierują wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi, w tym podejmują decyzje finansowe w
zakresie przyjętych dla tych komórek organizacyjnych budżetów, i są odpowiedzialni za działalność
tych komórek. Do obowiązków Członków Zarządu należy także rekrutacja personelu zatrudnionego w
podległych im komórkach organizacyjnych Spółki.  Zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie
rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza
kwotę stanowiącą równowartość w złotych polskich 100.000,- EUR (słownie: stu tysięcy EUR)
wymaga uchwały Zarządu, chyba że jest to wyraźnie przewidziane w planach ekonomiczno-
finansowych przyjętych dla Spółki. W sprawach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez
Spółkę działalnością każde zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia wymaga uchwały
Zarządu.

1.2 Kompetencje decyzyjne

1.2.1 Walne Zgromadzenie

Najwyższą władzą Emitenta jest Walne Zgromadzenie. Kompetencje, organizacja i zasady
podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie są uregulowane przez Statut Emitenta i KSH.

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 399 § 1 KSH Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie zwoływane jest corocznie, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku
obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy,
na wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 jej członków albo na wniosek Akcjonariuszy
reprezentujących nie mniej niż 1/10 kapitału zakładowego Spółki, w terminie 2 tygodni od dnia
zgłoszenia takiego wniosku z terminem wyznaczonym w ciągu 6 tygodni od dnia zgłoszenia takiego
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wniosku. W razie niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w przepisanym terminie, prawo
jego zwołania przysługuje wnioskodawcom. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien
określać sprawy wnoszone pod obrady, ale nie wymaga uzasadnienia. Walne Zgromadzenie może być
zwołane na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.

Stosownie do art. 402 KSH Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być
dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy
oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W
przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak
również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych
zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem
nowych lub zmienionych postanowień statutu. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Walne Zgromadzenia Emitenta mogą
odbywać się w siedzibie Spółki, Bielsku Podlaskim i Tychach.

Wymagania dotyczące quorum i większości

Zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu, Walne Zgromadzenie jest ważne i władne do podejmowania wiążących
uchwał jeżeli uczestniczą w nim Akcjonariusze posiadający akcje stanowiące co najmniej 70%
kapitału zakładowego. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia,

Zarząd niezwłocznie zwołuje ponownie Walne Zgromadzenie z terminem wyznaczonym na dzień nie
wcześniejszy niż po upływie 4 tygodni od pierwszego Walnego Zgromadzenia, z tym samym
porządkiem obrad ze wskazaniem, iż jest to drugi termin, w którym Walne Zgromadzenie będzie
ważne niezależnie od wielkości reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.

Stosownie do § 17 ust. 4 Statutu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH oraz
odmiennych postanowień Statutu, uchwały zapadają większością 75% głosów.

Zgodnie z § 12 Statutu, zbywanie akcji imiennych w inny sposób, niż wynikający z postanowień § 12
Statutu, wymaga jednomyślnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 433 § 2 KSH w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w
całości wymagana jest większość co najmniej 4/5 głosów. Większości 4/5 głosów wymaga również
powzięcie przez walne zgromadzenie uchwały zmieniającej statut, która przewiduje przyznanie
zarządowi kompetencji do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji za zgodą rady nadzorczej
w przypadku podwyższania przez zarząd kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (art.
447 KSH).

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z § 18 Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy: (a)
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy, (b) podejmowanie uchwał co do rozporządzania czystym zyskiem, bądź w
drodze przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy, bądź w drodze wyłączenia w całości lub części
od wypłaty i zatrzymania w Spółce na jej potrzeby, a także podejmowanie uchwał co do pokrycia strat, (c)
udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, (d) zbycie lub
wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego, (e) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki, z wyjątkiem
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przypadków, gdy zbycie następuje w związku z połączeniem lub utworzeniem spółek zależnych, lub
spółek wspólnego przedsięwzięcia, kontrolowanych przez Spółkę, (f) przekształcenie formy prawnej
Spółki oraz jakiekolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym, (g) wszelkie
postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo
sprawowaniu nadzoru lub zarządu, (h) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału
zakładowego Spółki, (i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, (j) nabycie akcji
własnych, (k) umorzenie akcji Spółki oraz nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia, (l) likwidacja i
rozwiązanie Spółki, (m) ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej oraz, z zastrzeżeniem § 19 Statutu
Spółki, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, (n) ustalanie zasad i warunków
wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, (o) zatwierdzanie regulaminu
Rady Nadzorczej, (p) określanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 § 2
KSH, (q) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego
Zgromadzenia.

1.2.2 Rada Nadzorcza

Kompetencje, organizacja i zasady działania Rady Nadzorczej są uregulowane przez Statut Emitenta i
KSH oraz Regulamin Rady Nadzorczej, zatwierdzony uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 30
sierpnia 1999 roku.

Skład, powoływanie i kadencja Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 19 Statutu, Rada Nadzorcza składa się z 4 członków, powoływanych i odwoływanych w
następujący sposób: (a) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od
000.001 do 268.608 mają prawo do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, (b)
Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680
mają prawo do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej
wybiera Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej powołanych do Rady Nadzorczej przez
Akcjonariuszy posiadających akcje serii A o numerach od 000.001 do 447.680. Akcjonariusze, którzy
posiadają uprawnienie, o którym mowa powyżej, w przypadku odwoływania członka Rady Nadzorczej
zobowiązani są do jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej. W przypadku
wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie, o którym mowa powyżej,
Akcjonariusz/Akcjonariusze, którzy go powołali zobowiązani są do powołania nowego członka Rady
Nadzorczej, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka Rady
Nadzorczej. W przypadku niepowołania nowego członka Rady Nadzorczej przez
Akcjonariusza/Akcjonariuszy, członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku
zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne
Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w § 16 Statutu Spółki z porządkiem obrad
obejmującym powołanie nowego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą
złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację
zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd, a w przypadku członków Rady Nadzorczej
powoływanych przez uprawnionych Akcjonariuszy także Akcjonariusza/Akcjonariuszy, którzy go

powołali.

Zgodnie z uchwałą Nr 29/995/2003 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4
czerwca 2003 roku w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D
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i E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki HOOP S.A., Zarząd Emitenta w terminie 6
miesięcy od dnia podjęcia ww. uchwały, zaproponuje zmiany Statutu Emitenta polegające m.in. na: (a)
określeniu minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób, (b) przekazaniu do kompetencji
Walnego Zgromadzenia wyboru wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą
kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne
zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób
powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która
przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą
utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze
pozostałych członków. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę
akcjonariuszy (utworzoną zgodnie z zasadami opisanymi powyżej) obsadza się w drodze głosowania,
w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze
członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na walnym
zgromadzeniu, o którym mowa powyżej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej
do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Stosownie do art. 385 § 8 KSH, z
chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej w trybie, o którym mowa
powyżej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.
W głosowaniu oddzielnymi grupami każdej akcji przysługuje jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.

Stosownie do § 19 ust. 9 Statutu,  kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Mandaty członków Rady
Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania
kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat
nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków
Rady Nadzorczej Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanie uchwał

Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i władne do podejmowania uchwał jeżeli jest na nim obecne
co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej Spółki, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo
zaproszeni. Rada Nadzorcza zobowiązana jest odbyć posiedzenie przynajmniej 1 raz na kwartał. Z
zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu
uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Z
zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna,
jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Zgodnie
z art. 388 § 4 KSH, podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy wyborów
przewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w
czynnościach tych osób.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a
w czasie jego nieobecności inny upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący
ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek akcjonariusza lub
akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, co
najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarząd Spółki. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady
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Nadzorczej powinien być złożony na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powinien zawierać
proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane
w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem
trzech tygodni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady
Nadzorczej we wskazanym wyżej tygodniowym terminie, osoba lub osoby występujące z wnioskiem
mają prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za
pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być doręczone członkom Rady Nadzorczej na co
najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniach należy określić porządek obrad oraz
miejsce i datę posiedzenia. Zaproszenia można wysyłać faksem lub listem poleconym na adres i

numery telekomunikacyjne wskazane Przewodniczącemu przez członków Rady Nadzorczej.
Zaproszenie na posiedzenie rady Nadzorczej należy także przesłać Zarządowi Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na
posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że po jednym członku Rady
Nadzorczej ze wskazanych przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A o
numerach od 000.001 do 268.608 i akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 będzie
głosowało za przyjęciem uchwały lub obaj ze wskazanych przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy

posiadających akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 i akcje imienne serii A o
numerach od 268.609 do 447.680 wstrzymają się od głosu.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 390 KSH, Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie,
może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności
nadzorczych. Jeżeli rada nadzorcza została wybrana oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo
delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków rady nadzorczej do stałego
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w
posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o
każdym swoim posiedzeniu.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi: (a) ocena sprawozdania finansowego i
sprawozdania Zarządu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, (b) zatwierdzanie

planów ekonomiczno-finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania, (c) ustalanie - na wniosek
Zarządu - zasad wynagradzania pracowników Spółki, (d) wybór biegłego rewidenta do badania
sprawozdania finansowego Spółki, (e)  udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub
akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej, (f) udzielanie
instrukcji Zarządowi Spółki w zakresie wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników i
walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek zależnych, (g) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie
nieruchomości o wartości powyżej 250.000,- USD, chyba że wyrażenie zgody na takie czynności
należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, (h) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki,
których wartość przekracza 10% łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według
ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że wyrażenie zgody na
takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostały one przewidziane w
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planach ekonomiczno-finansowych Spółki, (i) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub
dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych –
przekracza kwotę 10% kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki
zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że są one przewidziane w planach ekonomiczno-
finansowych Spółki, (j) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet
przewidywanej dywidendy, (k) udzielanie zgody na obciążanie zastawem lub prawem użytkowania
akcji imiennych Spółki, (l) udzielanie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych Spółki
na wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo
użytkowania, (m) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego, (n) z
zastrzeżeniem § 22 Statutu, powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego
członków, (o) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości
wynagrodzenia poszczególnych jego członków.

1.2.3 Zarząd

Kompetencje, organizacja i zasady działania Zarządu są uregulowane przez Statut Emitenta i KSH oraz
Regulamin Zarządu, zatwierdzony uchwałą nr 17/2000 Rady Nadzorczej z dnia 14 listopada 2002
roku.

Skład, powoływanie i kadencja Zarządu

Zgodnie z § 22 Statutu, Zarząd składa się z 2 członków, powoływanych i odwoływanych w następujący
sposób: (a) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do
268.608 mają prawo do powoływania Prezesa Zarządu, (b) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający
akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 mają prawo do powoływania Wiceprezesa
Zarządu.  Akcjonariusze, którzy posiadają uprawnienie, o którym mowa powyżej, w przypadku
odwoływania członka Zarządu zobowiązani są do jednoczesnego powołania nowego członka Zarządu.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, powołanego w trybie, o którym mowa powyżej,
Akcjonariusz/Akcjonariusze, którzy go powołali zobowiązani są do powołania nowego członka
Zarządu, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu członka Zarządu.
W przypadku niepowołania nowego członka Zarządu przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy w

powyższym terminie, nowego członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. W przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, Zarząd lub Rada Nadzorcza, zobowiązani są zwołać
posiedzenie Rady Nadzorczej w terminach i na zasadach wskazanych w art. 389 KSH z porządkiem
obrad obejmującym powołanie nowego członka Zarządu. Do Zarządu mogą być powołane osoby
spośród Akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację jedynie z
ważnego powodu. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować
o tym Radę Nadzorczą, a w przypadku członków Zarządu powoływanych przez uprawnionych
Akcjonariuszy, także Akcjonariusza/Akcjonariuszy, którzy go powołali.

Zgodnie z uchwałą Nr 29/995/2003 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4
czerwca 2003 roku w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D
i E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki HOOP S.A., Zarząd Emitenta w terminie 6
miesięcy od dnia podjęcia ww. uchwały, zaproponuje zmiany Statutu Emitenta polegające m.in. na
przekazaniu do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia wyboru wszystkich

członków Zarządu.
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Stosownie do § 22 ust. 7 i 8 Statutu, kadencja członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą
być powoływani na następne kadencje. Mandaty członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 KSH.
Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego,
mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków
Zarządu Spółki. Członek Zarządu może zostać odwołany lub złożyć rezygnację jedynie z ważnego
powodu.

Posiedzenia Zarządu i podejmowanie uchwał

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby.

Zgodnie z § 23 Statutu, Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym w
przypadku równości głosów i w sprawach związanych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
Spółki, i w wyniku których ma być zaciągnięte zobowiązanie lub dokonane rozporządzenia, które na
podstawie jednej lub kilku czynności prawnych nie przekracza kwoty 2.000.000,- PLN, decydujący
głos ma członek Zarządu, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za funkcjonowanie tej komórki
organizacyjnej. Zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej
lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 2.000.000,- PLN wymaga jednomyślnej
uchwały Zarządu.

Kompetencje Zarządu

Stosownie do § 24 Statutu,  Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem Spółki oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawnymi nie zostały zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.

Ponadto, zgodnie z § 24 ust. 3, 4 i 6 Statutu, Zarząd zobowiązany jest do przygotowania i
przedstawienia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, planu ekonomiczno-finansowego na trzy kolejne

lata obrotowe – nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedzającego kolejny okres trzyletni.
Zarząd zobowiązany jest do corocznego przygotowywania i przedstawiania Radzie Nadzorczej do
zatwierdzenia, planu ekonomiczno-finansowego na kolejny rok obrotowy – nie później niż do dnia 30
listopada danego roku. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej
Spółki kwartalnych raportów z realizacji planu ekonomiczno-finansowego w terminie 30 dni od dnia
zakończenia każdego kwartału.

Reprezentacja Spółki

Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu, oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: samodzielnie Prezes Zarządu i
Wiceprezes Zarządu.

1.3 Struktura organizacyjna Emitenta
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2 Struktura zatrudnienia

2.1 Informacje o pracownikach

Przeciętne zatrudnienie u Emitenta w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przedstawia się następująco:

Rok 2000 2001 2002 I kwartał 2003
Liczba zatrudnionych 1.500 1.535 1.763 1.886

Podstawową formą świadczenia pracy u Emitenta są umowy o pracę.

Ilość osób zatrudnionych u Emitenta w okresie ostatnich 3 lat obrotowych w rozbiciu na poszczególne
rodzaje umów przedstawia się następująco:

Rok Umowy na czas
nieokreślony

Umowy na czas określony Umowy na okres próbny

2000 185 1939 1382

2001 181 2006 978

2002 212 2291 1153

Ilość zawieranych w poszczególnych latach umów o pracę w rozbiciu na poszczególne rodzaje umów o
pracę przedstawia się następująco:

Rok Umowy na czas
nieokreślony

Umowy na czas określony Umowy na okres próbny

2000 27 1419 1306

2001 11 1480 923

2002 51 1289 1103

Niezależnie od powyższego Emitent zawierał umowy cywilnoprawne. Ilość zawieranych umów
cywilnoprawnych w rozbiciu na poszczególne rodzaje umów przedstawia się następująco:

Rok Umowy o dzieło Umowy zlecenia

2001 32 275

2002 28 415

30.04.2003 5 94

Na umowy o dzieło zawierane są przeważnie na opracowanie etykiet promocyjnych. Umowy zlecenia
dotyczą przede wszystkim prac akwizycyjno-marketingowych, układania napojów w sklepach,
zbierania danych potrzebnych do opracowania badań rynkowych, promocji produktów, usług animacji,
prac porządkowych i merchandisingu.

2.2 Struktura wykształcenia

Emitent jest zakładem produkcyjnym, gdzie istnieje zapotrzebowanie przede wszystkim na
pracowników na stanowiska robotnicze i techniczne.

Struktura wykształcenia u Emitenta na dzień 31 marca 2003 roku kształtuje się w sposób następujący:
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Wykształcenie Liczba pracowników

Wyższe 279

Policealne 169

Średnie techniczne 619

Średnie ogólnokształcące 224

Zawodowe 449

Podstawowe 477

Emitent umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez stworzenie
warunków pozwalających na udział pracowników w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, a także
poprzez pokrywanie kosztów tych szkoleń i kursów.

2.3 Polityka kadrowa i płynność kadr

Emitent posiada status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. W związku z posiadanym
statusem zakładu pracy chronionej, Emitent zobowiązany jest do utrzymywania wskaźnika
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 40%, w tym co najmniej 10% ogółu
zatrudnionych muszą stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, albo co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych
umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Z uwagi na sezonowy charakter produkcji Emitenta (zwiększony popyt na produkty Emitenta jest w
okresie letnim), zatrudnienie u Emitenta jest zwiększane w okresie marzec - wrzesień i wtedy też
zatrudniani są dodatkowi pracownicy na umowy na czas określony.

Rotację zatrudnienia u Emitenta w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych ilustruje poniższa tabela:

Liczba RotacjaŚrednia liczba
zatrudnionych

Przyjęć Odejść Przyjęć Odejść

Rotacja
zatrudnionych

w %

Rok

A B C B:A C:A (B+C):A

2000 1.500 1515 1279 1,010 0,853 186,26 %

2001 1.535 1158 1079 0,754 0,703 145,73 %

2002 1.763 1289 991 0,731 0,562 129,36 %

Praktyką Emitenta jest zatrudnianie osób młodych.

2.4 System wynagradzania

Podstawą kształtowania wynagrodzeń u Emitenta jest regulamin wynagradzania oraz indywidualne
umowy o pracę. Regulamin wynagradzania ustala zasady wynagradzania pracowników oraz
przyznawania im innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą.  Zgodnie z postanowieniami
regulaminu wynagradzania, pracownicy zatrudnieni u Emitenta, w zależności od rodzaju wykonywanej
pracy otrzymują: (1) płacę zasadniczą wynikającą ze stawki osobistego zaszeregowania, określoną
kwotą miesięczną lub godzinową, ustaloną w załączniku do regulaminu wynagradzania, (2) premię w
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wysokości do 200% płacy zasadniczej, w zależności od indywidualnych wyników pracy pracownika i
uwarunkowaną wynikami ekonomiczno-finansowymi Emitenta, (4) dodatków wynikających z
przepisów prawa pracy. Pracownikowi kierującemu grupą pracowników lub nadzorującemu ich pracę
może być przyznany dodatek funkcyjny w wysokości określonej w załączniku do regulaminu
wynagradzania. Płacę zasadniczą oraz pozostałe składniki wynagrodzenia określa na wniosek
bezpośredniego przełożonego pracownika Prezes zarządu Emitenta lub upoważniona przez niego
osoba.  Oprócz powyższych świadczeń pracownicy uprawnieni są również do wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych i dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych.
Wynagrodzenie wypłacane jest  co miesiąc z dołu najpóźniej do 10-tego dnia następnego miesiąca.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące średniej wartości wynagrodzeń miesięcznych w latach
2000 –  2002 w podziale na trzy grupy pracowników:

Rok 2000 2001 2002

Zarząd 57.010,- PLN 54.958,- PLN 54.917,- PLN

Kierownictwo 20.217,- PLN 17.230,- PLN 18.068,- PLN

Pozostali pracownicy 1.210,- PLN 1.256,- PLN 1.236,- PLN

2.5 System świadczeń socjalnych

Zakładowy system świadczeń socjalnych tworzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca
1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
Zasady tworzenia, gromadzenia i wykorzystywania środków zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych określone zostały w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu
Socjalnego HOOP S.A. Podstawę gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych stanowi corocznie sporządzany plan rzeczowo-finansowy. Środkami zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych administruje Zarząd Emienta lub osoba przez Zarząd upoważniona. Środki
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych służą nieodpłatnemu lub odpłatnemu świadczeniu usług
przez Emitenta na rzecz różnych form wypoczynku organizowanego zarówno przez Emitenta, jak i
przez pracowników we własnym zakresie, działalności kulturalno-oświatowej (zakup biletów wstępu
na imprezy kulturalne i oświatowe), sportowo-rekreacyjnej (zakup biletów na imprezy sportowe,
wynajmowanie basenu, sali sportowej lub innego obiektu sportowego, zakup sprzętu sportowego do
będącej własnością Emitenta wypożyczalni sprzętu sportowego), a także pomocy zwrotnej lub
bezzwrotnej przeznaczonej na cele mieszkaniowe lub doraźnej pomocy finansowej dla osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej.

2.6 Związki zawodowe

U Emitenta działają dwa związki zawodowe: Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Kompanii Piwowarskiej S.A., która działa na terenie Zakładu Produkcyjnego w Tychach i liczy 28
członków oraz Międzyzakładowy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu
Miedziowego przy HOOP S.A. działający na terenie zakładu w Iwinach i liczący 22 członków.

2.7 Spory zbiorowe i strajki

U Emitenta nie miały miejsca żadne spory zbiorowe ani strajki.
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3 Osoby zarządzające

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:

3.1  Dariusz Wojdyga – Prezes Zarządu

Lat 41. Kadencja Pana Dariusza Wojdygi upływa w dniu 26 czerwca 2007 roku. Pan Dariusz Wojdyga
jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Dariusz Wojdyga posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.).

Pan Dariusz Wojdyga kolejno pracował:

• w latach 1990 – 1994 – prowadził indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą „Export –
Import”  D.Wojdyga; od 1994 roku prowadzona pod nazwą „VIDEO-GAMES”;

• w latach 1991 – 1993 – był Prezesem Zarządu „Bobmark International” Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie;

• w latach 1992 – 1993 – był Prezesem Zarządu „SAFT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(połączonej w lipcu 1993 roku z HOOP S.A.);

• od 1995 roku jest Prezesem Zarządu HOOP S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Wojdyga nie prowadzi działalności konkurencyjnej
wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest
członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Posiada
jedynie 9 udziałów „Bobmark International” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, co stanowi 9%
kapitału zakładowego tej spółki. Pan Dariusz Wojdyga nie został wpisany do rejestru Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Dariusz
Wojdyga nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego
kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

3.2 Marek Jutkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Lat 42. Kadencja Pana Marka Jutkiewicza upływa w dniu 26 czerwca 2007 roku. Pan Marek
Jutkiewicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Marek Jutkiewicz posiada wykształcenie wyższe (mgr elektronik).

Pan Marek Jutkiewicz kolejno pracował:

• w latach 1990 – 1992 – prowadził indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą „MARCON”
–  Marek Jutkiewicz;

• w latach 1993 – 1999 (z kilkumiesięcznymi przerwami) – był zatrudniony w „Bobmark

International” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym w okresie od 1992 – 1994 oraz w okresie
od 1995 – 1996 na stanowisku Dyrektora ds. Handlowych, w okresie od 1996 do 1999 pełnił
funkcję Prezesa Zarządu tej spółki;

• w okresie 1994 – 1995 prowadził indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą „AGES”;
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• od 1997 roku jest Wiceprezesem Zarządu HOOP S.A.;

• od dnia 19 lipca 2002 r. Pan Marek Jutkiewicz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PEZETEL
S.A.

• od 2003 roku prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą Marek Jutkiewicz.

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Jutkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej
wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest
członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan
Marek Jutkiewicz nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Marek Jutkiewicz nie pełnił funkcji osób
nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie
upadłości. Pan Marek Jutkiewicz pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce „HOOP Servis”  S.A. z

siedzibą w Bielsku Podlaskim, która nigdy nie podjęła działalności gospodarczej, i która na mocy
uchwały WZA została postawiona w stan likwidacji.

4 Osoby nadzorujące

4.1 Pan Andrzej Jesionek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lat 45. Kadencja Pana Andrzeja Jesionka upływa w dniu 18 lipca 2006 roku. Pan Andrzej Jesionek nie
jest zatrudniony w Spółce.

Pan Andrzej Jesionek posiada wykształcenie wyższe.

Pan Andrzej Jesionek kolejno pracował:

• w latach 1982 – 1991 – był pracownikiem PHZ „Polservice” , w tym w latach 1982 –  1984 – na

stanowisku St. Ref. w Dz. Organizacji Rynków Marketingu; w latach 1984 – 1987 – na stanowisku

handlowca w Dz. Usług Hydrologicznych; w latach 1987 – 1991 – jako Przedstawiciel
„ Polservice”  w Pakistanie;

• w latach 1991 – 1994 - Krakowski Bank Mieszkaniowy „ Interkrakbank”  S.A. Delegatura w

Warszawie; w tym w latach 1992 –  1994 –  jako Dyrektor Delegatury Banku w Warszawie -

Dyrektor Generalny Centrali Banku, Członek Zarządu;

• od 1995 roku jest Prezesem Zarządu „PEZETEL” S.A.

• od 1999 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej „MELEX” Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Jesionek nie prowadzi działalności konkurencyjnej
wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest
członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan
Andrzej Jesionek nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Jesionek nie pełnił funkcji osób
nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie
upadłości lub likwidacji.
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4.2 Pan Tadeusz Czichon – Członek Rady Nadzorczej

Lat 43. Kadencja Pana Tadeusza Czichona upływa w dniu 18 lipca 2006 roku. Pan Tadeusz Czichon
nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Tadeusz Czichon posiada wykształcenie wyższe techniczne.

Pan Tadeusz Czichon kolejno pracował:

• w latach 1986 –  1988 –  pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej;

• w latach 1986 – 1988 – był kierownikiem sekcji projektowej PLL „LOT”;

• w latach 1987 – 1989 – był członkiem Zarządu TTM Systemy Komputerowe i Elektronika Sp. z
o.o.;

• od 1989 roku – Dyrektor Naczelny – Przedsiębiorstwa Produkcyjnego ATM spółka jawna;

• od 1993 roku jest Wiceprezesem Zarządu ATM Sp. z o.o. obecnie ATM S.A.;

• od 2001 roku jest Prezesem Zarządu „ATM PP” Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Pan Tadeusz Czichon nie prowadzi działalności konkurencyjnej
wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest
członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan
Tadeusz Czichon nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Tadeusz Czichon nie pełnił funkcji osób
nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie
upadłości lub likwidacji.

4.3 Pani Beata Wojdyga – Członek Rady Nadzorczej

Lat 40. Kadencja Pani Beaty Wojdyga upływa w dniu 18 lipca 2006 roku. Pani Beata Wojdyga nie jest
zatrudniona w Spółce.

Pani Beata Wojdyga posiada wykształcenie średnie.

Pani Beata Wojdyga od 1993 roku jest zatrudniona w „ Bobmark International”  Sp. z o.o., w tym w

latach 1993 – 1999 jako księgowa, w latach 2000 – 2002 jako Dyrektor ds. Produkcji, a od 2002 roku
jako Prezes Zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pani Beata Wojdyga, poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu
„ Bobmark International” Sp. z o.o., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest
wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu innej
spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Beata Wojdyga nie
została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Beata Wojdyga nie pełniła funkcji osób nadzorujących lub
zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub
likwidacji.



Prospekt Emisyjny

152

4.4 Pani Aleksandra Izabella Jutkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Lat 41. Kadencja Pani Aleksandry Izabelli Jutkiewicz upływa w dniu 18 lipca 2006 roku. Pani
Aleksandra Izabella Jutkiewicz nie jest zatrudniona w Spółce.

Pani Aleksandra Izabella Jutkiewicz posiada wykształcenie średnie.

Pani Aleksandra Izabella Jutkiewicz od 1993 roku jest zatrudniona w „ Bobmark International”  Sp. z

o.o., w tym w latach 1993 – 1999 jako księgowa, w latach 2000 – 2002 jako Zastępca Dyrektora ds.
Produkcji, a od 2002 roku jako Członek Zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pani Aleksandra Izabella Jutkiewicz, poza pełnieniem funkcji
Członka Zarządu „Bobmark International” Sp. z o.o., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem
organu innej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani
Aleksandra Izabella Jutkiewicz nie została wpisana do rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Aleksandra Izabella

Jutkiewicz nie pełniła funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie
jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

5 System wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących Emitenta

5.1 System wynagrodzenia osób zarządzających

Uchwałą Nr 1/99 z dnia 1 lutego 1999 roku Rada Nadzorcza postanowiła, że Prezes i Wiceprezes
Zarządu Emitenta z dniem 1 marca 1999 roku otrzymywać będą wynagrodzenie za pełnienie swych
funkcji na podstawie umowy o pracę. Uchwałą Nr 2/99 z dnia 1 lutego 1999 roku określiła zasadnicze
warunki umów o pracę z Prezesem i Wiceprezesem Zarządu i upoważniła jednego z członków Rady
Nadzorczej do zawarcia umów o pracę z tymi członkami Zarządu. Umowy o pracę z Prezesem i
Wiceprezesem Zarządu zostały zawarte w dniu 20 maja 1999 roku. Zgodnie z postanowieniami tych
umów Prezes i Wiceprezes Zarządu mają prawo do wynagrodzenia stałego w wysokości stanowiącej
równowartość w złotych polskich kwoty 12.300,- USD miesięcznie brutto, przeliczonych według
średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonywania wypłaty. Ponadto
Członkom Zarządu przysługują uprawnienia dodatkowe, związane z pełnieniem funkcji w Zarządzie,
tj. prawo do samochodu służbowego, ubezpieczenia na życie z funduszami inwestycyjnymi, prawo do
opieki medycznej w jednej z działających na rynku prywatnych klinik, zwrot udokumentowanych
wydatków poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji w Zarządzie, prawo do udziału w
kursach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach mających na celu podnoszenie kwalifikacji.

5.2 System wynagrodzenia osób nadzorujących

System wynagrodzeń dla osób nadzorujących został ustalony uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2001 roku podjętą na podstawie art. 392 § 1 KSH. Zgodnie z uchwałą
Walne Zgromadzenie przyznało członkom Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie brutto w
wysokości: (1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości 1,4 przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc
kwartału poprzedzającego miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, ogłaszanego przez Prezesa
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Głównego Urzędu Statystycznego; (2) dla członka Rady Nadzorczej - w wysokości 1,1 przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni
miesiąc kwartału poprzedzającego miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenia dla wszystkich członków Rady Nadzorczej
wypłacane są z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

6 Wynagrodzenia i nagrody wypłacone lub należne osobom zarządzającym i nadzorującym
Emitenta

6.1 Wartość wynagrodzeń i nagród otrzymanych przez osoby zarządzające

Łączna wartość wynagrodzeń otrzymanych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku
przez członków Zarządu Emitenta wyniosła 1.318.000,- PLN brutto.

Członkowie Zarządu Emitenta nie otrzymali żadnych nagród w roku obrotowym zakończonym w dniu
31 grudnia 2002 roku.

6.2 Wartość wynagrodzeń i nagród otrzymanych przez osoby nadzorujące

Łączna wartość wynagrodzeń otrzymanych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku
przez członków Rady Nadzorczej Emitenta wyniosła 156.000,- PLN brutto.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie otrzymali żadnych nagród w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2002 roku.

7 Niespłacone zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia lub inne umowy, na
podstawie których istnieje zobowiązanie do świadczeń na rzecz Emitenta lub jego
podmiotów podporządkowanych

Nie istnieją żadne niespłacone zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia lub inne umowy, na
podstawie których istnieje zobowiązanie do świadczeń na rzecz Emitenta lub jego jednostek
podporządkowanych od osób zarządzających lub nadzorujących oraz ich współmałżonków, krewnych,
powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionych lub przysposabiających oraz innych osób, z
którymi osoby zarządzające lub nadzorujące są powiązane osobiście.

8 Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

8.1 Osoby zarządzające

Pan Dariusz Wojdyga – Prezes Zarządu – posiada bezpośrednio: 9 udziałów o łącznej wartości
nominalnej 20.777,- PLN w „ Bobmark International” Sp. z o.o., reprezentujących 9% kapitału
zakładowego i liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki; 65 udziałów o łącznej wartości
nominalnej 32.500,- PLN w „ Mobiltron Polska” Sp. z o.o., reprezentujących 65% kapitału
zakładowego i liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki; 33 udziały o łącznej wartości
nominalnej  16.500,- PLN w „ Performance Marketing Group” Sp. z o.o., reprezentujących 33%
kapitału zakładowego i liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki;  51 udziałów o łącznej
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wartości nominalnej 25.500,- PLN w „VITATRADE” Sp. z o.o., reprezentujących 25.5% kapitału
zakładowego i liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

8.2 Osoby nadzorujące

Pan Tadeusz Czichon – Członek Rady Nadzorczej – posiada bezpośrednio 100 udziałów, o łącznej
wartości nominalnej 50.000,- PLN, reprezentujących 25% kapitału zakładowego i liczby głosów na
zgromadzeniu wspólników ATM PP Sp. z o.o. oraz 582.370 akcji, o łącznej wartości nominalnej
4.426.012,- PLN, reprezentujących 20,82% kapitału zakładowego i liczby głosów na walnym
zgromadzeniu ATM S.A. Ponadto Pan Tadeusz Czichon posiada udział wynoszący 25% w ATM S.J.

Pani Beata Wojdyga – Członek Rady Nadzorczej – posiada bezpośrednio 231 udziałów w spółce
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego „EMMA” Sp. z o.o., o łącznej wartości 115.500,- PLN, co
stanowi 16,5 % kapitału zakładowego i liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki oraz
100 udziałów w spółce „Salonik Świateł” Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 50.000,- PLN, co
stanowi 50% kapitału zakładowego i liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

Pani Aleksandra Izabella Jutkiewicz – Członek Rady Nadzorczej – posiada bezpośrednio 231
udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego „EMMA” Sp. z o.o., o łącznej wartości
115.500,- PLN, co stanowi 16,5 % kapitału zakładowego i liczby głosów na zgromadzeniu
wspólników tej spółki oraz 40 udziałów w spółce „Bobmark International” Sp z o.o., o łącznej
wartości nominalnej 92.344,- PLN, co stanowi 40% kapitału zakładowego i liczby głosów na
zgromadzeniu wspólników tej spółki.

9 Akcje Emitenta bądź jednostek jego Grupy Kapitałowej będące w posiadaniu osób
zarządzających i nadzorujących Emitenta

9.1 Osoby zarządzające

Pan Dariusz Wojdyga – Prezes Zarządu – posiada bezpośrednio 5.979.144 akcje, w tym 268.608
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 42.648 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oraz

5.667.888 akcji na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 5.979.144,- PLN, stanowiących
59,27% kapitału zakładowego i 59,93% głosów na walnym zgromadzeniu HOOP S.A.

Pan Marek Jutkiewicz – Wiceprezes Zarządu – posiada bezpośrednio 3.986.176 akcji, w tym
179.072 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 28.432 akcji imiennych uprzywilejowanych serii

C oraz 3.778.672 akcje na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 3.986.176,- PLN,
stanowiących 39,51% kapitału zakładowego i 39,96% głosów na walnym zgromadzeniu HOOP S.A.

10 Zamiary osób, o których mowa powyżej odnośnie nabycia lub zbycia akcji lub udziałów
Emitenta bądź jednostek jego grupy kapitałowej

10.1 Osoby zarządzające

Pan Dariusz Wojdyga – Prezes Zarządu – zamierza zbyć do 900.000 akcji HOOP S.A. i
jednocześnie zamierza nabywać akcje HOOP S.A. w przyszłości.
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Pan Marek Jutkiewicz – Wiceprezes Zarządu - zamierza zbyć do 600.000 akcji HOOP S.A. i
jednocześnie zamierza nabywać akcje HOOP S.A. w przyszłości.

10.2 Osoby nadzorujące

Pan Andrzej Jesionek – Przewodniczący Rady Nadzorczej - nie posiada akcji HOOP S.A., ale

zamierza je nabywać w przyszłości.

Pan Tadeusz Czichon – Członek Rady Nadzorczej – nie posiada akcji HOOP S.A., ale zamierza je

nabywać w przyszłości.

Pani Beata Wojdyga - Członek Rady Nadzorczej – nie posiada akcji HOOP S.A., ale zamierza je

nabywać w przyszłości.

Pani Aleksandra Izabella Jutkiewicz - Członek Rady Nadzorczej – nie posiada akcji HOOP S.A.,

ale zamierza je nabywać w przyszłości.

11 Informacje o posiadanych akcjach Emitenta i akcjach (udziałach) w jednostkach jego
Grupy Kapitałowej, członkostwie w ich organach zarządzających lub nadzorujących oraz
o prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty powiązane z osobami
zarządzającymi i nadzorującymi

Żaden z podmiotów powiązanych z osobami zarządzającymi i nadzorującymi nie posiada akcji
Emitenta, ani akcji (udziałów) w jednostkach Grupy Kapitałowej Emitenta.

Osoby powiązane z osobami zarządzającymi są osobami nadzorującymi u Emitenta. Pani Beata
Wojdyga – Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest żoną pana Dariusza Wojdygi – Prezesa Zarządu
Emitenta. Pani Aleksandra Izabella Jutkiewicz – Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest żoną pana
Marka Jutkiewicza – Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Ponadto osoba powiązana z osobą zarządzającą i osobą nadzorującą jest osobą zarządzającą w
jednostce Grupy Kapitałowej Emitenta. Pan Tomasz Sobczyński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o. jest szwagrem pana Marka Jutkiewicza –

Wiceprezesa Zarządu Emitenta i bratem pani Aleksandry Izabelli Jutkiewicz – Członka Rady
Nadzorczej Emitenta.

Pan Tomasz Sobczyński nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada żadnych udziałów lub
akcji w innych spółkach.

12 Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu obowiązków wykonywanych
przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

Brak takich umów.

13 Rezygnacje lub odwołania osób zarządzających lub nadzorujących

W ciągu ostatnich 3 lat nie dokonywano zmian w składzie Zarządu Emitenta.

W Radzie Nadzorczej Emitenta dokonano następujących zmian:
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W dniu 1 sierpnia 2000 roku, uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dniem powzięcia
uchwały odwołano z Rady Nadzorczej Emitenta Pana Marcina Kowalskiego i powołano na jego
miejsce Pana Tomasza Wardaka.

W dniu 18 lipca 2001 roku, uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dniem powzięcia
uchwały odwołano z Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tomasza Wardaka oraz Pana Marka Furtka i

powołano do Rady Nadzorczej Pana Łukasza Tatarkiewicza i Pana Tadeusza Czichona.

W dniu 14 sierpnia 2002 roku, uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dniem powzięcia
uchwały odwołano z Rady Nadzorczej Pana Jerzego Jutkiewicza i powołano na jego miejsce Panią
Aleksandrę Izabellę Jutkiewicz.

W dniu 19 września 2001 roku, uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmniejszono
skład Rady Nadzorczej do 4 osób i uchwałą nr 2 odwołano z Rady Nadzorczej Pana Łukasza
Tatarkiewicza. Uchwała weszła w życie z dniem 15 października 2002 roku.

14 Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty
zależne powyżej 5%, a nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Nie ma takich akcjonariuszy.

15 Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty
zależne powyżej 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Akcjonariusz Liczba
posiadanych akcji

Udział w kapitale
akcyjnym (%)

Liczba głosów Udział w głosów
na WZA (%)

Marek Jutkiewicz 3.986.176 39,51 4.193.680 39,96

Pan Marek Jutkiewicz – Wiceprezes Zarządu - posiada bezpośrednio łącznie 3.986.176 akcji, w
tym 179.072 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 28.432 akcji imiennych uprzywilejowanych

serii C oraz 3.778.672 akcje na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,- PLN każda akcja i łącznej
wartości nominalnej 3.986.176,- PLN.

Akcje serii A i C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na jedną
akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje serii A zostały objęte przez Pana Marka Jutkiewicza, w dniu 10 września 1997 roku, w wyniku
przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną (przedmiotem objęcia było 44.768 akcji, które po podziale
akcji 1:4, stanowi obecnie 179.072 akcje), po cenie emisyjnej równej ówczesnej wartości nominalnej
akcji, tj. po 4,- PLN każda akcja.

Akcje serii C zostały nabyte 13 września 2002 roku po cenie 49,22 USD za jedną akcję.

3.778.592 akcje serii D zostały objęte, w styczniu 2003 roku, po cenie emisyjnej, równej wartości
nominalnej akcji, tj. po 1,- PLN za każdą akcję.
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80 akcji serii D zostało nabyte w lutym 2002 roku na CeTo po cenie obowiązującej w dniu nabycia.

Pan Marek Jutkiewicz zamierza długoterminowo posiadać znaczny pakiet akcji Emitenta, pozwalający
mu na utrzymanie wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem Emitentem.

Od 2003 roku prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą Marek Jutkiewicz.

Spółka zawarła z Panem Markiem Jutkiewiczem umowę o pracę.

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na WZA posiadanych przez Pana Marka Jutkiewicza oraz ich

procentowego udziału w kapitale zakładowym po przeprowadzeniu subskrypcji i objęciu jedynie
500.000 akcji serii E oraz po uwzględnieniu zamiaru zbycia przez Pana Marka Jutkiewicza do 600.000

akcji Emitenta przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusz Liczba
posiadanych akcji

Udział w kapitale
akcyjnym (%)

Liczba głosów Udział w głosów
na WZA (%)

Marek Jutkiewicz 3.386.176 31,38 3.593.680 32,68

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na WZA posiadanych przez Pana Marka Jutkiewicza oraz ich

procentowego udziału w kapitale zakładowym po przeprowadzeniu subskrypcji i objęciu wszystkich
5.000.000 akcji serii E oraz po uwzględnieniu zamiaru zbycia przez Pana Marka Jutkiewicza do

600.000 akcji Emitenta przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusz Liczba
posiadanych akcji

Udział w kapitale
akcyjnym (%)

Liczba głosów Udział w głosów
na WZA (%)

Marek Jutkiewicz 3.386.176 22,44 3.593.680 23,19

Wyżej wskazane procenty głosów na WZA zostały ustalone przy uwzględnieniu następujących
czynników:

- akcje imienne serii A, B i C są akcjami uprzywilejowanymi, uprawniającymi do 2 głosów
każda akcja,

- Emitent posiada 111.776 akcji własnych, w tym 100.000,- akcji imiennych serii B i 11.776
akcji imiennych serii C, z których zgodnie z art. 364 §  2 KSH, Emitent nie wykonuje prawa

głosu.

16 Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty
zależne powyżej 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w
jego kapitale zakładowym

Akcjonariusz Liczba
posiadanych akcji

Udział w kapitale
akcyjnym (%)

Liczba głosów Udział w głosów
na WZA (%)

Dariusz Wojdyga 5.979.144 59,27 6.290.400 59,93

Pan Dariusz Wojdyga - Prezes Zarządu - posiada bezpośrednio łącznie 5.979.144 akcje, w tym
268.608 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 42.648 akcji imiennych uprzywilejowanych serii

C oraz 5.667.888 akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,- PLN każda akcja i łącznej
wartości nominalnej 5.979.144,- PLN.

Akcje serii A i C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na jedną
akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.
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Akcje serii A zostały objęte przez Pana Dariusza Wojdyga, w dniu 10 września 1997 roku, w wyniku
przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną (przedmiotem objęcia było 67.152 akcje, które po podziale
akcji 1:4, stanowi obecnie 268.608 akcji), po cenie emisyjnej równej ówczesnej wartości nominalnej
akcji, tj. po 4,- PLN każda akcja.

Akcje serii C zostały nabyte, w dniu 13 września 2002 roku, po cenie 49,22 USD za jedną akcję.

Akcje serii D zostały objęte, w styczniu 2003 roku, po cenie emisyjnej, równej wartości nominalnej
akcji, tj. po 1,- PLN za każdą akcję.

Pan Dariusz Wojdyga zamierza długoterminowo posiadać znaczny pakiet akcji Emitenta, pozwalający
mu na utrzymanie wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem Emitentem.

Pan Dariusz Wojdyga prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „VIDEO – GAMES” Dariusz
Wojdyga.

Spółka zawarła z Panem Dariuszem Wojdyga umowę o pracę.

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na WZA posiadanych przez Pana Dariusza Wojdyga oraz ich
procentowego udziału w kapitale zakładowym po przeprowadzeniu subskrypcji i objęciu jedynie
500.000 akcji serii E oraz po uwzględnieniu zamiaru zbycia przez Pana Dariusza Wojdygę do 900.000
akcji Emitenta przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusz Liczba
posiadanych akcji

Udział w kapitale
akcyjnym (%)

Liczba głosów Udział w głosów
na WZA (%)

Dariusz Wojdyga 5.079.144 47,97 5.390.400 49,20

Przewidywaną liczbę akcji i głosów na WZA posiadanych przez Pana Dariusza Wojdygę oraz ich
procentowego udziału w kapitale zakładowym po przeprowadzeniu subskrypcji i objęciu wszystkich
5.000.000 akcji serii E oraz po uwzględnieniu zamiaru zbycia przez Pana Dariusza Wojdygę do
900.000 akcji Emitenta przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusz Liczba
posiadanych akcji

Udział w kapitale
akcyjnym (%)

Liczba głosów Udział w głosów
na WZA (%)

Dariusz Wojdyga 5.079.144 33,66 5.390.400 34,78

Wyżej wskazane procenty głosów na WZA zostały ustalone w przy uwzględnieniu następujących
czynników:

- akcje imienne serii A, B i C są akcjami uprzywilejowanymi, uprawniającymi do 2 głosów każda
akcja;

- Emitent posiada 111.776 akcji własnych, w tym 100.000,- akcji imiennych serii B i 11.776 akcji
imiennych serii C, z których zgodnie z art. 364 § 2 KSH, Emitent nie wykonuje prawa głosu.

17 Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 ustawy Prawo o publicznym
obrocie

W odniesieniu do Emitenta nie występują osoby, o których mowa w art. 158a ust. 3 ustawy Prawo o
publicznym obrocie.
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18 Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa, którzy w
wyniku wykorzystania prawa do objęcia akcji emitenta mogą uzyskać co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale
zakładowym

W odniesieniu do Emitenta nie występują obligatariusze posiadający obligacje z prawem
pierwszeństwa.

19 Informacje o zawartych istotnych umowach, pomiędzy Emitentem a podmiotami
powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw lub zobowiązań

19.1 Umowy z Bobmark International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

W ciągu ostatnich trzech lat Emitent zawarł 10 umów z podmiotem powiązanym – Bobmark International Sp. z

o.o. z siedzibą w Warszawie. Bobmark International Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z Emitentem z uwagi
na fakt, iż: (1) współmałżonek Pana Dariusza Wojdygi (podmiotu dominującego i osoby zarządzającej Emitentem)
jest osobą zarządzającą Bobmark International Sp. z o.o. oraz (2) współmałżonek Pana Marka Jutkiewicza (osoby

zarządzającej Emitentem) jest osobą zarządzającą Bobmark International Sp. z o.o.

Poniżej zostały opisane jedynie umowy o charakterze istotnym.

19.1.1 Porozumienie o współpracy z dnia 1 czerwca 2002 roku

Umowa została zawarta w dniu 1 czerwca 2002 roku pomiędzy Emitentem jako Dostawcą oraz
Bobmark International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Dystrybutorem. Umowa została
zmieniona aneksem nr 1, który wszedł w życie z dniem 1 listopada 2002 roku i aneksem nr 2, który
wszedł w życie z dniem 1 marca 2003 roku. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy
oraz wzajemnych zobowiązań Dostawcy i Dystrybutora w zakresie sprzedaży i dystrybucji produktów
Dostawcy. Przedmiot umowy, czas trwania oraz ogólne warunki współpracy nie odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została zawarta na czas
nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za jednomiesięcznym
wypowiedzeniem. W przypadku naruszenia umowy przez jedną ze stron, druga strona może
wyznaczyć jej na piśmie dodatkowy 14-dniowy termin do wykonania tych zobowiązań, z
zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie odstąpi od porozumienia bez zachowania okresu
wypowiedzenia. Wartość obrotów z Dystrybutorem za okres 2002 roku wynosi 5.053.663,41 PLN.

19.1.2 Umowy dzierżawy zakładu produkcyjnego w Iwinach

Emitent jako dzierżawca zawarł z Bobmark International Sp. z o.o. jako wydzierżawiającym dwie
umowy dzierżawy na czas określony: (1) z dnia 1 marca 2002 roku – na okres do dnia 31 sierpnia 2002
roku, (2) z dnia 2 września 2002 roku, zmienionej aneksem z dnia 30 grudnia 2002 roku  – na okres do
dnia 31 stycznia 2003 roku. Przedmiotem umowy było oddanie Emitentowi do używania i pobierania
pożytków, na czas określony, nieruchomości wraz ze składnikami majątkowymi, położonych w
Iwinach, gmina Warta Bolesławiecka, na których zlokalizowany był zakład produkcyjny, obejmujący
między innymi linię rozlewniczą napojów („Rozlewnia”). Wysokość czynszu dzierżawnego została
ustalona kwotowo, jednak z zastrzeżeniem, iż nie może być niższa od kwoty wynikającej z
przemnożenia liczby wyprodukowanych butelek przez współczynnik ustalony w umowie. Poza
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czynszem dzierżawnym, Emitent był zobowiązany do pokrycia uzasadnionych opłat związanych z
posiadaniem, użytkowaniem i eksploatacją Rozlewni, na podstawie odczytu właściwych liczników.
Przedmiot umowy, czas trwania oraz ogólne warunki dzierżawy nie odbiegają od warunków
powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wartość obrotów z tytułu dzierżawy łącznie z innymi
opłatami związanymi z posiadaniem, użytkowaniem i eksploatacją Rozlewni wyniosła 3.468.195,99
PLN netto, w tym z tytułu samego czynszu dzierżawnego 2.147.068,60 PLN netto.

19.1.3 Umowa sprzedaży oddziału produkcyjnego w Iwinach z dnia 27 lutego 2003 roku

Umowa została zawarta w dniu 27 lutego 2003 roku pomiędzy Emitentem jako kupującym oraz
Bobmark International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako sprzedającym. Przedmiotem umowy jest
sprzedaż oddziału Bobmark International Sp. z o.o. w Iwinach samodzielnie sporządzającego bilans, w
skład którego wchodziły m.in. prawo użytkowania wieczystego 2 nieruchomości w Iwinach, objętych
księgą wieczystą Kw 28362 i Kw 25636, własność nieruchomości położonej w Pruszkowie, objętej
Kw 25396 oraz własność linii technologicznej do produkcji napojów bezalkoholowych za cenę
9.000.000,- PLN. Cena została w całości uiszczona. Do dnia 31 stycznia 2003 roku zakład
produkcyjny w Iwinach był przedmiotem dzierżawy na podstawie umów, które zostały opisane w
punkcie 11.1.2. Rozdziału V powyżej. Ogólne warunki umowy nie odbiegają od warunków
powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

19.2 Umowy z Przedsiębiorstwem Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o. z siedzibą w
Grodzisku Wielkopolskim

Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym
z Emitentem z uwagi na fakt, iż: (1) jest jednostką podporządkowaną w stosunku do Emitenta oraz (2)
powinowaty Pana Marka Jutkiewicza (osoby zarządzającej Emitentem) jest osobą zarządzającą
Przedsiębiorstwem Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o.

19.2.1 Umowa dzierżawy zakładu produkcyjnego w Grodzisku Wielkopolskim

Emitent jako dzierżawca zawarł w dniu 30 stycznia 2003 roku z Przedsiębiorstwem Produkcji Wód
Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o. jako Wydzierżawiającym umowę dzierżawy na czas
określony do dnia 31 grudnia 2013 roku. Przedmiotem umowy jest dzierżawa gruntów, budynków i
budowli wraz z wyposażeniem znajdujących się w Grodzisku Wielkopolskim. Poza czynszem z tytułu
dzierżawy, Emitent zobowiązany jest do pokrywania uzasadnionych opłat związanych z użytkowaniem
i eksploatacją przedmiotu umowy, w zależności od rodzaju opłaty, na podstawie odczytu właściwych
liczników lub na podstawie kwot wskazanych na fakturach podmiotów sprzedających usługi. W
okresie obowiązywania umowy Emitent ma prawo do zabudowy nieruchomości, w tym w
szczególności budynkami i budowlami kubaturowymi i liniowymi. Po wygaśnięciu Umowy,
Wydzierżawiający zobowiązał się zwrócić Emitentowi wartość nakładów poniesionych w związku z
zabudową nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy. Przedmiot umowy, czas trwania oraz
ogólne warunki dzierżawy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

19.2.2 Umowa pożyczki z Przedsiębiorstwem Produkcji Wód Mineralnych Woda Grodziska Sp. z
o.o. z  siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim

Umowa pożyczki została zawarta dnia 3 grudnia 2002 roku z Przedsiębiorstwem Produkcji Wód
Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim jako Pożyczkobiorcą
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(w którym Emitent posiada ponad 99% udziałów). Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta
Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 400.000,- PLN z przeznaczeniem na bieżącą działalność
Pożyczkobiorcy. Pożyczka została udzielona na okres od dnia 3 grudnia 2002 roku do dnia 2 września
2003 roku. Kwota pożyczki jest oprocentowana w wysokości 8% w stosunku rocznym według stałej
stopy procentowej. Emitent zastrzegł sobie możliwość zmiany wysokości oprocentowania w czasie
trwania umowy w przypadku zmiany stopy procentowej WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych o 3
punkty procentowe. Pożyczkobiorca zobowiązał się do dokonania spłaty kwoty pożyczki w 4 ratach po
100.000,- PLN wraz odsetkami w terminach do dnia: 3 czerwca, 3 lipca, 3 sierpnia i 3 września 2003
roku. Pożyczkobiorca może dokonać spłaty pożyczki przed terminami wskazanymi powyżej po
uzgodnieniu tego z Emitentem z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niespłacenia
przez Pożyczkobiorcę zobowiązań z tytułu pożyczki w uzgodnionych terminach, Emitent ma prawo
naliczania odsetek podwyższonych o 2 punkty procentowe w stosunku do ww. wskazanego
oprocentowania. Umowa  pożyczki nie zawiera postanowień odbiegających od typowych warunków
dla tego rodzaju umów. Umowa nie przewiduje żadnych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

19.2.3 Porozumienie z dnia 1 marca 2003 roku

Na mocy umowy sprzedaży wierzytelności, zawartej w dniu 13 listopada 2002 roku z Bankiem
Zachodnim WBK S.A., Emitent nabył wierzytelność wobec Przedsiębiorstwa Produkcji Wód
Mineralnych Woda Grodziska Sp. z o.o. w łącznej kwocie 1.634.104,64 PLN. Tytułem zabezpieczenia
ww. wierzytelności na Emitenta została przeniesiona własność linii technologicznej do rozlewu wód
mineralnych marki GEROS. Strony dokonały w umowie oszacowania wartości miesięcznych korzyści
uzyskiwanych przez Emitenta w związku z wykorzystywaniem linii do własnych potrzeb i
postanowiły, iż wierzytelność, o której mowa powyżej, będzie umarzana na koniec każdego miesiąca o
uzgodnione wartości.

19.3 Umowy z Domem Handlowym Megapak Sp. z o.o. z siedzibą w Widnoje, Federacja Rosyjska

Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym z Emitentem z uwagi na fakt, iż
Emitent uznał tę spółkę jako jednostkę podporządkowaną wobec Emitenta.

Emitent zawarł trzy umowy pożyczki z Domem Handlowym Megapak Sp. z o.o.

19.3.1 Umowa z dnia 28 czerwca 2002 roku

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta spółce Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. jako

Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 150.000,- USD z przeznaczeniem na pokrycie początkowych
kosztów związanych z założeniem firmy dystrybucyjnej Dom Handlowy „Megapak”  Sp. z o.o. oraz

uruchomienia dystrybucji produktów pod marką „Hoop” i „Arctic” oraz produktów znajdujących się w
asortymencie Domu Handlowego „ Megapak” Sp. z o.o., zwrotnej na każde żądanie Emitenta, nie
później jednak niż w terminie do dnia 23 czerwca 2003 roku. Cel udzielenia pożyczki stanowi istotne
postanowienie umowy. Wykorzystanie kwoty pożyczki w innym celu stanowi podstawę do
wypowiedzenia umowy pożyczki. Pożyczka jest nieoprocentowana. Ze względu na to, że Emitent oraz
Pożyczkobiorca mogą być względem siebie zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami z tytułu innych
relacji handlowych, umowa przewiduje, iż zarówno udzielenie pożyczki, jak i jej spłata mogą nastąpić
w drodze potrącenia. Umowa pożyczki nie zawiera postanowień odbiegających od typowych
warunków dla tego rodzaju umów. Umowa nie przewiduje żadnych zabezpieczeń spłaty pożyczki.
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19.3.2 Umowa z dnia 10 marca 2003 roku

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta spółce Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. jako

Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 100.000,- USD z przeznaczeniem na rozwój detalicznej sieci
handlowej firmy dystrybucyjnej Dom Handlowy „ Megapak” Sp. z o.o., zwiększenie wyników
sprzedaży produktów marki „Hoop” i „Arctic” oraz innych produktów znajdujących się w ofercie
Domu Handlowego „ Megapak” Sp. z o.o., zwrotnej na każde żądanie Emitenta, nie później jednak niż
w terminie do dnia 9 marca 2004 roku. Kwota pożyczki może być przekazana Pożyczkobiorcy
jednorazowo lub w częściach w terminie do dnia 31 marca 2003 roku. Cel udzielenia pożyczki stanowi
istotne postanowienie umowy. Wykorzystanie kwoty pożyczki w innym celu stanowi podstawę do
wypowiedzenia umowy pożyczki. Pożyczka jest nieoprocentowana. Umowa pożyczki nie zawiera
postanowień odbiegających od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Umowa nie przewiduje
żadnych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

19.3.3 Umowa Nr 3/NM z dnia 28 marca 2003 roku

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta spółce Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o. jako

Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 1.500.000,- USD z przeznaczeniem na reklamę Hoop,
działania marketingowe marki „Arctic” na rok 2003 na terenie Rosji. Pożyczkobiorca zobowiązany jest
do zwrotu kwoty na każde żądanie Emitenta, nie później jednak niż w terminie do dnia 30 października
2004 roku. Kwota pożyczki ma być przekazana Pożyczkobiorcy w częściach w terminie do dnia 30
października 2003 roku. Cel udzielenia pożyczki stanowi istotne postanowienie umowy.
Wykorzystanie kwoty pożyczki w innym celu stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy pożyczki.
Pożyczka jest nieoprocentowana. Umowa  pożyczki nie zawiera postanowień odbiegających od
typowych warunków dla tego rodzaju umów. Umowa nie przewiduje żadnych zabezpieczeń spłaty
pożyczki.

20 Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje emitenta, którzy w
wyniku zamiany obligacji na akcje emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym - w
przypadku gdy emitent wyemitował obligacje zamienne na akcje

W odniesieniu do Emitenta nie występują obligatariusze posiadający obligacje zamienne na akcje
Emitenta.

21 Informacje o wszelkich znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w
przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy i obligatariuszy

Nie występują znane Emitentowi umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
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Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe

1 Opinie o sprawozdaniach finansowych Spółki HOOP S.A.

Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki  HOOP  S.A.

Przedłożone przez Zarząd, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
środowiskowymi, sprawozdania finansowe Spółki HOOP S.A. za lata obrotowe zakończone
31.12.2002, oraz 31.12.2001r., 31.12.2000r., które były podstawą sporządzenia porównywalnych
danych finansowych, podlegały dostosowaniu do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16.10.2001r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny
i skrót prospektu (Dz. U. Nr 139 poz. 1568).

Sprawozdania finansowe za lata obrotowe zakończone 31.12.2001r. i 31.12.2000r. zostały
zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Za sprawozdania finansowe oraz dokonane przekształcenia i dostosowania tych sprawozdań w sposób
umożliwiający ich porównywalność, odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki HOOP S.A.

Forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych
zamieszczonych w Prospekcie i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim
powinien odpowiadać prospekt emisyjny i skrót prospektu (Dz. U. Nr 139 poz. 1568), a ujawnione
dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych
zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z zasadami
rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni
okres.

Prezentowane w Prospekcie sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zostały
sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku).

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 podlegało naszemu badaniu.
Sprawozdanie to zostało zbadane stosownie do postanowień:

- rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694),

- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce.

Wyżej wymienione sprawozdanie finansowe Spółki HOOP S.A. odzwierciedla prawidłowo, rzetelnie
i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej i rentowności
w badanym okresie oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2002r.

Pełny tekst opinii dotyczącej badania sprawozdania finansowego Spółki za wyżej wymieniony okres
zawarty jest w punkcie 2.1.1. Rozdziału VIII.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2001r. podlegało naszemu badaniu.
Pełny tekst opinii zawarty jest w punkcie 2.1.2. Rozdziału VIII.
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2000r. podlegało naszemu badaniu.
Pełny tekst opinii zawarty jest w punkcie 2.1.3. Rozdziału VIII.

Zuzanna Kłys:    Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany na listę

podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym

Biegły rewident                 73 prowadzoną przez KIBR
Nr ewid. 2145

Deloitte & Touche
Audit Services Sp. z o.o.

00-097 Warszawa
ul. Fredry 6

      Prezes Zarządu Członek Zarządu

  Maria Rzepnikowska   Zuzanna Kłys

Warszawa, dnia 28.05.2003r.
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2 Źródła informacji stanowiące podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego
i porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie oraz opinii

Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe wraz z notami objaśniającymi zawarte
w Rozdziale VIII zostały zestawione na podstawie zweryfikowanych sprawozdań finansowych Spółki
HOOP S.A. za lata obrotowe zakończone 31.12.2002r., 31.12.2001r, 31.12.2000r. sporządzonych
i przedłożonych przez Zarząd wyżej wymienionej Spółki, stosownie do obowiązujących przepisów
wskazanych w opiniach biegłych rewidentów, zamieszczonych w punkcie 2.1., opinii i raportów
biegłych rewidentów, dotyczących kolejnych lat obrotowych oraz danych dodatkowych
przygotowanych przez Zarząd na podstawie uprzednio zweryfikowanych ksiąg rachunkowych.

Za sprawozdania finansowe oraz dokonane przekształcenia i dostosowania tych sprawozdań w sposób
umożliwiający ich porównywalność, odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki HOOP S.A.



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny

166

2.1 Opinie biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych.

2.1.1 Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki HOOP S.A. za rok obrotowy
zakończony 31.12.2002r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki HOOP S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki HOOP S.A.
z siedzibą w Warszawie, ulica Jana Olbrachta 94, obejmującego:

− wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

− bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 190.155 tys. zł.,

− rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący
zysk netto w kwocie 19.664 tys. zł.,

− zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 3.256 tys. zł.,

− rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie
549 tys. zł.,

− dodatkowe informacje i objaśnienia.
 
Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

− rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694),

− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce,

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii, czy
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmowało w szczególności
sprawdzenie– w dużej mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których
wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a także ocenę zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości, dokonanych przez Zarząd Spółki znaczących szacunków oraz ogólną
ocenę prezentacji sprawozdania finansowego.

Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam wystarczającą podstawę
do wyrażenia opinii.

W naszej opinii, zbadane sprawozdanie finansowe Spółki HOOP S.A. za rok obrotowy 2002, zostało
sporządzone we wszystkich istotnych aspektach:

- na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
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- zgodnie co do formy i treści z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
statutu Spółki, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
z późniejszymi zmianami oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót
prospektu, z późniejszymi zmianami,

- zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi wyżej wymienioną ustawą i polityką
rachunkowości przyjętą przez Zarząd, z zachowaniem ich ciągłości

i odzwierciedla ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2002 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.

Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2
ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
z późniejszymi zmianami, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

 
 Biegły rewident:   Zuzanna Kłys Alina Domosławska
 
 
 Członek Zarządu   Członek Zarządu
 Zuzanna Kłys ..........................................................
nr ewid. 2145 osoby reprezentujące podmiot

Deloitte & Touche
Audit Services Sp. z o.o.

00-097 Warszawa
ul. Fredry 6

.............................................................
podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 73
prowadzoną przez KIBR

 Warszawa, 31 marca 2003 roku
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2.1.2 Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki HOOP S.A. za rok obrotowy
zakończony 31.12.2001r.

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu HOOP S.A.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Spółki HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie,
ulica Smocza 18 paw. 2, obejmującego:

− bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 118.762.026,93 zł.,

− rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujący
zysk netto w kwocie 12.810.193,43 zł.,

− sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia
2001 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego
w kwocie 260.300,52 zł.,

− informację dodatkową w postaci not objaśniających do bilansu i rachunku zysków i strat.

 

Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.
Naszym obowiązkiem jest wyrażenie opinii na temat sprawozdania w oparciu o wyniki
przeprowadzonego badania.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do:

− przepisów rozdziału 7  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.
591),

− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów

 
w taki sposób, by uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii, czy sprawozdanie
finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie – w dużej
mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje
zawarte w sprawozdaniu finansowym, a także ocenę zastosowanych zasad rachunkowości,
dokonanych przez Zarząd Spółki oszacowań oraz ogólną ocenę prezentacji sprawozdania
finansowego. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam
wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe Spółki HOOP S.A. za rok obrotowy 2001 zostało
sporządzone we wszystkich istotnych aspektach:

− na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

− zgodnie co do formy i treści z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości i statutem Spółki,

− zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi tą ustawą, z zachowaniem ich ciągłości
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i odzwierciedla ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności
gospodarczej i rentowności w badanym okresie oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2001 roku.
Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001,
zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
 
 

  Zuzanna Kłys Maria Rzepnikowska

Członek Zarządu      Prezes Zarządu

Zuzanna Kłys .....................................................
osoby reprezentujące podmiot

Biegły rewident
nr ewid. 2145/3431

Deloitte & Touche
Audit Services Sp. z o.o.

00-097 Warszawa
ul. Fredry 6

.............................................................
podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 73
prowadzoną przez KIBR

Warszawa, 29 marca 2002 roku
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2.1.3 Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki HOOP S.A. za rok obrotowy
zakończony 31.12.2000r.

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu HOOP S.A.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Spółki HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie,
ulica Smocza 18 paw. 2, obejmującego:
− bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje

sumę 110.990.287,41zł.,
− rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujący

stratę netto w kwocie 10.389.395,29 zł.,
− sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia

2000 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego
w kwocie 2.517.643,21 zł.,

− informację dodatkową w postaci not objaśniających do bilansu i rachunku zysków i strat.

 

Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.
Naszym obowiązkiem jest wyrażenie opinii na temat sprawozdania w oparciu o wyniki
przeprowadzonego badania.

Sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy zakończony 31 grudnia 1999 roku
podlegało badaniu przez innego biegłego rewidenta, który z datą 31 maja 2000 roku wyraził o tym
sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń. Nasza opinia dotyczy jedynie sprawozdania finansowego za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2000.

 

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do:
− przepisów rozdziału 11 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121,

poz. 591),
− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych

Rewidentów

 

w taki sposób, by uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii, czy sprawozdanie
finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie – w dużej
mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje
zawarte w sprawozdaniu finansowym, a także ocenę zastosowanych zasad rachunkowości,
dokonanych przez Zarząd Spółki oszacowań oraz ogólną ocenę prezentacji sprawozdania
finansowego. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam
wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii.

 

Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe Spółki HOOP S.A. za rok obrotowy 2000 zostało
sporządzone we wszystkich istotnych aspektach:
− na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
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− zgodnie co do formy i treści z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości i statutem Spółki,

− zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi tą ustawą, z zachowaniem ich ciągłości

 

i odzwierciedla ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności
gospodarczej, rentowności  i przepływów pieniężnych w badanym okresie oraz sytuacji majątkowej
i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2000 roku.

Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000,
zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

 

Renata Makaruk  Wacław Nitka  Barbara Misterska

Członek Zarządu Wiceprezes Zarządu
Biegły rewident
nr ewid. 2326          ………....................………………………

osoby reprezentujące podmiot

Deloitte & Touche
Audit Services Sp. z o.o.

00-097 Warszawa
ul. Fredry 6

.............................................................
podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 73
prowadzoną przez KIBR

Warszawa, dnia 1 czerwca  2001 roku
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2.2 Sprawozdania finansowe za rok 2002 wraz z porównywalnymi danymi finansowymi
za rok 2001 i rok 2000

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane jednostki:

a) nazwa : HOOP Spółka Akcyjna

b) siedziba : ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa

c) podstawowy przedmiot działalności: produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych,
PKD 1598Z

d) organ prowadzący rejestr : Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000134518.

2. Czas trwania Spółki:  nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:  01.01.2002r. - 31.12.2002r. oraz okres porównywalny
01.01.2001r. – 31.12.2001r. i 01.01.2000r. – 31.12.2000r.

4. Skład organów Spółki :

Zarząd: Dariusz Wojdyga – Prezes, Marek Jutkiewicz – Wiceprezes.

Rada Nadzorcza: Andrzej Jesionek – Przewodniczący, Tadeusz Czichon – Członek, Beata
Wojdyga – Członek, Aleksandra Jutkiewicz – Członek.

W roku obrotowym 2002 nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. W 2002 roku
Członkiem Rady Nadzorczej był Łukasz Tatarkiewicz  ( do 15.10.2002 roku).

5. Spółka nie posiada jednostek sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.

6. Spółka jest jednostką dominującą i  sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

7. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej
w dającej się przewidzieć przyszłości  - nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności.

8. Porównywalność sprawozdań
Dane sprawozdań finansowych za okresy porównywalny tj. rok 2001 oraz 2000 podlegały
przekształceniu według zasad rachunkowości obowiązujących od 1 stycznia 2002 roku w celu
zapewnienia porównywalności. Objaśnienie różnic w stosunku do uprzednio publikowanych
sprawozdań zawiera dodatkowa nota objaśniająca nr 16.

9. Korekty  wynikające z opinii podmiotów uprawnionych  do badania.
Opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania za poprzednie okresy nie zawierały.
zastrzeżeń.
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10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe
nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości
niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości
niematerialne amortyzuje się metodą liniową  przy zastosowaniu następujących okresów amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne Okres amortyzacji w latach
Oprogramowanie komputerowe 3,3
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 5-10

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3,5 tys. zł  amortyzowane są
jednorazowo.
Odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość przyjęto do używania.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na
potrzeby jednostki.

Środki trwałe zakupione przed 1.01.1995r. podlegające aktualizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami wyceniane są według wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji
zostały ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na
ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki
amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych
i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki amortyzacji liniowej:
• grupa 0  10%
• grupa I  od  2,5%  do 4,5%
• grupa II od 2,5 % do 4,5%
• grupa II 7%
• grupa IV od 7% do 30%
• grupa V 14%
• grupa V od 10% do 20%
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• grupa VII od 14% do 20%
• grupa VIII od 14% do 25%

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane są jednorazowo. Ulepszenia
w obcych obiektach amortyzowane są w okresie zgodnym z okresem amortyzacji dla obiektu.

Odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania.

Za aktywa trwałe uznaje się również obce środki trwałe przyjęte do odpłatnego używania na
podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, jeżeli umowa spełnia jeden
z warunków określonych w art.3 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym
charakterze, zaliczone do majątku jednostki, amortyzuje się w okresie ekonomicznej przydatności
środka.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy,
montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów
poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia
bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice

kursowe.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia
okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.
Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających
z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub
innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów
trwałych wycenione są w bilansie według ceny nabycia.

Za inwestycje krótkoterminowe  uznaje się aktywa płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo
stanowiące środki pieniężne.

Inwestycje krótkoterminowe wyceniono w bilansie według ceny nabycia.
Pożyczki udzielone wycenione są w kwotach wymagających zapłaty.

Zapasy

Materiały i towary na dzień bilansowy wyceniono w  cenach zakupu. Na dzień bilansowy ceny
materiałów i towarów porównano z cenami sprzedaży netto. Odpisy aktualizujące wartość materiałów
i towarów wynikające z wyceny w cenach sprzedaży netto zaliczono odpowiednio do pozostałych
kosztów operacyjnych.
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Rozchód materiałów i towarów następuje według cen ewidencyjnych. Rozliczanie odchyleń następuje
co miesiąc.

Produkcja w toku

Produkcję w toku wyceniono w koszcie materiałów bezpośrednich.

Produkty gotowe wyceniono na poziomie planowanego kosztu wytworzenia skorygowanego
o odchylenia od cen ewidencyjnych.

Rozrachunki

Należności
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:
− od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności nie objętej

zabezpieczeniem,
− od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100%

należności,
− kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega a spłata należności nie jest prawdopodobna

- do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
− stanowiących równowartość kwot podwyższających należności – do wysokości tych kwot,
− przeterminowanych – 100% odpisu na należności przeterminowane powyżej 180 dni,
− nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w wysokości

100%,
− według indywidualnej oceny,

Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności inne niż handlowe, które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia
bilansowego, wykazuje się w aktywach trwałych w pozycji ‘Należności długoterminowe’.

Zobowiązania
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń
o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych
aktywów Spółki.

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których /zgodnie z warunkami
umowy/ uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne
lub drogą wymiany na instrumenty finansowe.

Środki pieniężne

Wycenia się według wartości nominalnej.
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Różnice kursowe

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień
ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

− Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka –
w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub
zobowiązań,

− Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że
w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs –
w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych:
− składniki aktywów– po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez BRE Bank S.A, z którego

usług korzysta Spółka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,

− składniki pasywów – po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez BRE Bank S.A,
z którego usług korzysta Spółka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów
i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i
zobowiązań w walutach  obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztu wytworzenia środków trwałych,
środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Rezerwy

Rezerwy  tworzone są na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, których wartość możliwa
jest do wiarygodnego oszacowania.
Rezerwy tworzone są między innymi na poniższe  zobowiązania:
− odroczony podatek dochodowy, tworzony w związku z wystąpieniem dodatnich różnic

przejściowych między wartością księgową aktywów  i pasywów, a ich wartością podatkową,
− przyszłe świadczenia pracownicze –odprawy emerytalno - rentowe,
− skutki toczących się postępowań przeciwko Spółce,
− inne przyszłe zobowiązania wynikające ze spraw w toku.
Wartość rezerw  ustalana jest w wysokości szacunków własnych.
Tworzy się je w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych za wyjątkiem rezerw na odprawy
emerytalno - rentowe tworzonych w koszty operacyjne.
Rezerwy na odprawy emerytalno -rentowe wycenia się w wysokości oszacowanej metodami
aktuarialnymi.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są:
- koszty organizacji spółki do czasu ich rozliczenia.
- jednorazowe roczne opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych, osobowych, prenumeraty

czasopism, itp.
- odpis na ZFŚS rozliczany w ciągu roku,
- pobrane z góry odsetki od kredytów i pożyczek.

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są ponadto aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
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Z punktu widzenia okresu rozliczenia, czynne rozliczenia międzyokresowe kwalifikowane są do
aktywów krótko lub długoterminowych.

Do odpisu czynnych rozliczeń międzyokresowych spółka stosuje indywidualnie oszacowany okres,
w zależności od charakteru i wartości rozliczanej pozycji.

Na dzień bilansowy wycena rozliczeń międzyokresowych czynnych dokonywana jest przy
zastosowaniu zasady ostrożności.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są świadczenia przyjęte przez Spółkę, które nie
stanowią jeszcze zobowiązania do zapłaty. Świadczenia te ustala się w ich przewidywanej wysokości,
przypadającej na bieżący okres. Przy ustalaniu odpisów rozliczeń międzyokresowych, uwzględniana
jest zasada ostrożności, a przede wszystkim zasada współmierności  kosztów do przychodów, których
uzyskaniu one służą.
Koszt urlopów pracowniczych.
Pracownikom Spółki przysługuje prawo do urlopów na warunkach określonych w przepisach kodeksu
pracy. Spółka uznaje koszt urlopów pracowniczych na bazie memoriałowej. Zobowiązanie z tytułu
urlopów pracowniczych ustalane jest w oparciu o różnicę pomiędzy faktycznym stanem
wykorzystania urlopów przez pracowników, a stanem jaki wynikałby z wykorzystania
proporcjonalnego do upływu czasu.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów Spółki obejmują w szczególności:
− równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych

fakturami VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach
sprawozdawczych,

− środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych,  rozliczane równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych sfinansowanych,

− wartość przyjętych nieodpłatnie w tym w drodze darowizny środków trwałych, środków trwałych
w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczana równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników majątku,

− ujemna wartość firmy, jako różnica niższej ceny nabycia jednostki lub zorganizowanej części od
wartości godziwej przyjętych aktywów netto,

− zysk z tytułu realizacji umów leasingu zwrotnego.

Podatek odroczony

Aktywa z tytułu podatku dochodowego
Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem
przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów
a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do
odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które
spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem
dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
i pasywów a ich wartością podatkową.
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Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które
spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki
podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych
z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

Kapitał własny

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej
w KRS.

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest:
− z nadwyżki z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałej po  pokryciu kosztów

związanych z emisją,
− z podziału zysku,
− z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny,  skutków uprzednio dokonanej w oparciu

o odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych
w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut Spółki.

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów  przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów
jednostki tj.:
− urzędowej wyceny środków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych /bez

możliwości przeznaczenia do podziału/.

Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia Statutu
Spółki na rozwój Spółki.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do
decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy , a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów
podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości
aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego
lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub
właścicieli.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości
aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału
własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców
lub właścicieli.
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Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

( pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,
3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza

działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego

podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część
odroczoną i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem
rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Uznawanie i wycena instrumentów finansowych

Wszystkie inwestycje będące instrumentami finansowymi w dniu ich nabycia są klasyfikowane do
jednej z trzech kategorii: przeznaczone do obrotu, dostępne do sprzedaży lub utrzymywane do terminu
zapadalności.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Spółka klasyfikuje aktywa finansowe, które
zostały nabyte lub powstały w celu uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych (w terminie do
trzech miesięcy) wahań cen oraz aktywa finansowe, które niezależnie od powodu, dla którego zostały
nabyte stanowią grupę aktywów, która wykorzystywana była ostatnio do realizacji korzyści w wyniku
wahań cen. Instrumenty pochodne będące aktywami zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu,
z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią instrument zabezpieczający.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności (wymagalności) Spółka
zalicza aktywa finansowe o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym
terminie zapadalności, które zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu
zapadalności, z wyjątkiem udzielonych pożyczek i wierzytelności własnych.

Wszelkie pożyczki i należności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle art. 3. ust 1.
pkt. 23 Ustawy, powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków
pieniężnych, towarów lub usług, których Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie,
kwalifikuje się do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych.

Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spółka zalicza wszelkie aktywa finansowe nie
będące: pożyczkami udzielonymi i należnościami własnymi, aktywami finansowymi utrzymywanymi
do upływu terminu zapadalności oraz aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. Do aktywów
dostępnych do sprzedaży zalicza się w szczególności udziały w innych podmiotach nie będących
podmiotami podporządkowanymi, które Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie.

Zobowiązania finansowe klasyfikowane są do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne,
których wartość godziwa jest mniejsza od zera oraz zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych
instrumentów finansowych w przypadku sprzedaży krótkiej zaliczane są do zobowiązań finansowych
przeznaczonych do obrotu, wszelkie inne zobowiązania finansowe klasyfikowane są do pozostałych
zobowiązań finansowych.

Na dzień zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości
godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych innych aktywów, a zobowiązania finansowe
w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości uzyskanych składników majątkowych.
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Według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej Spółka wycenia
aktywa utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne oraz pozostałe
zobowiązania finansowe, których Spółka nie zakwalifikowała jako przeznaczone do obrotu.
W przypadku należności i zobowiązań o krótkim terminie zapadalności /wymagalności/
(handlowych), dla których efekt dyskonta nie jest znaczący, Spółka wycenia je wg kwoty
wymagającej zapłaty. W przypadku należności krótkoterminowych uwzględnia się fakt trwałej utraty
wartości aktywów, co oznacza, że wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisów aktualizacyjnych.

Według wartości godziwej Spółka wycenia aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie będących
częścią powiązań zabezpieczających ujmuje się jako przychody lub koszty finansowe w rachunku
zysków i strat w momencie ich wystąpienia. W przypadku aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży, zmiany wartości godziwej tych instrumentów Spółka zalicza do rachunku zysków i strat
jako przychody (koszty) finansowe lub ujmuje w wydzielonej pozycji kapitałów własnych, do
momentu usunięcia aktywa z bilansu w wyniku sprzedaży, wygaśnięcia praw z aktywa, realizacji itp.
lub rozpoznania trwałej utraty jego wartości, w którym to momencie skumulowany zysk/stratę
uprzednio ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny zalicza się do rachunku zysków i strat danego okresu.
Aktyw finansowy zostaje usunięty z bilansu tylko, wtedy gdy Spółka utraci kontrolę nad nim
w wyniku sprzedaży, wygaśnięcia lub realizacji aktywa. Zobowiązanie finansowe zostaje usunięte
z bilansu tylko wtedy, gdy zobowiązanie to wygaśnie w wyniku wypełnienia zobowiązania, jego
wygaśnięcia lub anulowania.

11. Średnie kursy wymiany złotego.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich
kursów wymiany złotego  w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały
się następująco:

okres bieżący okres porównywalny

2002 2001 2000

1. kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 4,0202 3,5219 3,8544

2. kurs średni, obliczony jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie

3,8697 3,6509 4,0046

3. najwyższy  kurs w okresie /Tab. nr
136/A/NBP/2002,  Tab. nr 180/A/NBP/2001,

Tab.3/A/NBP/2000

4,2116 3,9569 4,2797

4. najniższy kurs w okresie /Tab. nr
5/A/NBP/2002, Tab. Nr 113/A/NBP/2001,

Tab.176/A.NBP/2000

3,5015 3,3564 3,8193
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12. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych
w przeliczeniu na EURO.

12.1 Podstawowe pozycje bilansu

Stan na ostatni dzień w tys. EURO

okres bieżący okres porównywalny

2002 2001 2000

A k t y w a    r a z e m 47 299 49 926 42 092

I Aktywa trwałe 23 666 26 302 23 323

II Aktywa obrotowe 23 633 23 624  18 769

P a s y w a   r a z e m 47 299 49 926    42 092

I Kapitał własny 9 798 12 109    7 356

II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 501 37 817    34 736

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez
NBP na ten dzień tj. kurs 4,0202 zł/EURO

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego 2001 przyjęto kurs EURO
ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,5219 zł./EURO.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego 2000 przyjęto kurs EURO
ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,8544 zł./EURO.

12.2 Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat

w tys. EURO
okres bieżący okres porównywalny

2002 2001 2000
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów

i materiałów
90 412 90 601 69 389

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów

55 179 65 033 51 945

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35 233 25 568 17 444
VI. Zysk (strata) na sprzedaży 2 571 962 -4 337
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 529 5 201 -662
X. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 5 300 4 177 -2 077
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - -
XIV. Zysk(strata) brutto   5 300   4 177 -2 077
XXII. Zysk (strata) netto   5 082   3 915 -997

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres bieżący  przyjęto kurs średni EURO,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
 w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. kurs  3,8697 zł/EURO.
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Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres porównywalny 2001  przyjęto  średni kurs
EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,6509 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres porównywalny2000 przyjęto średni kurs
EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,0046 zł/EURO.

12.3 Podstawowe pozycje rachunku przepływu środków pieniężnych
w tys. EURO

okres bieżący okres porównywalny

2002 2001 2000
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej    8 799 10 309 2 297

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 160 -3 392 -1 177
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 497 -6 846 -492
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)      142 71 628
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 137 74 653
F. Środki pieniężne na początek okresu      1 271 1 094 407
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)     1 250 1 271 1 094

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto następujące kursy
EURO:

− danych z pozycji A,B,C,D - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten
dzień tj. kurs 3,8697 zł/EURO,

− danych z pozycji F – kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  31 grudnia 2001 roku tj. kurs 3,5219
zł/EURO,

− danych z pozycji E,G - kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  31 grudnia 2002 roku tj. kurs
4,0202 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny 2001 przyjęto
następujące kursy EURO:
− danych z pozycji A,B,C,D - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów

obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten
dzień tj. kurs 3,6509 zł/ EURO

− danych z pozycji F – kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  31 grudnia 2000 roku tj. kurs 3,8544
zł/EURO

− danych z pozycji E,G - kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  30 grudnia 2001 roku tj. kurs
3,5219 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny 2000 przyjęto
następujące kursy EURO:
− danych z pozycji A,B,C,D - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów

obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten
dzień tj. kurs 4,0046  zł/ EURO

− danych z pozycji F – kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  31 grudnia 1999 roku tj. kurs 4,1689
zł/EURO

− danych z pozycji E,G - kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  30 grudnia 2000 roku tj. kurs
3,8544 zł/EURO.
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13.  Różnice pomiędzy polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości

Spółka stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości. Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów różnią się
od wielkości, które wykazane byłyby w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”).
Różnice pomiędzy przyjętymi zasadami rachunkowości w Grupie, a MSR wynikają z kwestii
przedstawionych poniżej.

13.1 Ujęcie skutków hiperinflacji w latach ubiegłych

W jednostkowych sprawozdaniach finansowych skutki hiperinflacji nie zostały ujęte zgodnie
z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 29, Rachunkowość w warunkach hiperinflacji.
Dotyczy to  składników majątku trwałego nabytych w okresie hiperinflacji w latach ubiegłych,
których ceny nabycia należałoby doprowadzić do poziomu cen odpowiadającego sile nabywczej na
dzień bilansowy w sprawozdaniach sporządzanych w tym okresie. Skorygowana w ten sposób
wartość bilansowa tych środków i innych aktywów niepieniężnych staje się ceną nabycia lub
kosztem wytworzenia w sprawozdaniach późniejszych, będącym podstawą odpisów
amortyzacyjnych. W przybliżeniu dotyczy to środków trwałych nabytych w okresie do drugiej
połowy roku obrotowego 1996.

13.2 Przeszacowanie środków trwałych

Część środków trwałych wykazywana jest według wartości przeszacowanej wyznaczonej według
stanu na dzień 1.01.1995 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995
roku / Dz.U.nr 7 poz. 34/. Zastosowana metoda przeszacowania środków trwałych nie spełnia
jednak wymogów MSR dotyczących wyceny środków trwałych według wartości przeszacowanej
gdyż według MSR, na dzień bilansowy wartość przeszacowana nie powinna znacząco odbiegać od
wartości godziwej. Ostatnia aktualizacja środków trwałych Spółki dokonana została według
poziomu cen z września 1994 roku, w związku z czym wartości przeszacowane mogą istotnie
różnić się od wartości godziwej środków trwałych na koniec okresu. Ponadto, przeszacowaniem
należy objąć wszystkie środki trwałe w danej grupie, a nie jedynie te nabyte w okresie przed
1 stycznia 1995 roku.

13.3 Specjalistyczne części zamienne

W sprawozdaniu Spółki części zamienne wykazywane są jako składnik zapasów. Zgodnie z MSR
specjalistyczne części zamienne wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok lub wykorzystywane
wyłącznie do konserwacji lub serwisowania pewnych środków trwałych powinny być również
zaliczone do środków trwałych i podlegać amortyzacji w okresie nie dłuższym niż dany środek
trwały.

13.4 Kapitalizacja kosztów finansowych

Zgodnie z PSR cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków
trwałych obejmuje naliczone za czas trwania środków trwałych w budowie odsetki, prowizje
i różnice kursowe od pożyczek, kredytów, przedpłat i zobowiązań służących sfinansowaniu zakupu
lub budowy środków trwałych. W myśl MSR (podejście wzorcowe) koszty finansowania
zewnętrznego należy ujmować jako koszty okresu, w którym je poniesiono niezależnie od sposobu
wykorzystania pożyczki lub kredytu. Według MSR w podejściu „alternatywnym” koszty
finansowe wynikające z pozycji zobowiązań specyficznie odnoszących się do nakładów na środki
trwałe w budowie podlegają kapitalizacji w te nakłady, a ponadto koszty finansowe wynikające z
pozostałych zobowiązań o naturze ogólnej, w oparciu o wyliczenie średniej efektywnej stopy
kosztów finansowych, są kapitalizowane w pozostałe nakłady na środki trwałe w budowie. Koszty
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finansowe są kapitalizowane do danych nakładów na środki trwałe w budowie do dnia oddania do
użytkowania środków trwałych. Spółka kapitalizuje wg PSR wyłącznie koszty finansowe związane
bezpośrednio z nakładami na środki trwałe w budowie.

13.5  Zakres ujawnień

Wymogi niektórych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wprowadzają ponadto,
rozszerzony zakres ujawnień w stosunku do zakresu danych wykazywanych w Raporcie
Rocznym.
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BILANS nota Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 95 141 92 634 89 895
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 608 898 502
          - wartość firmy - - -
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 85 169 83 650 81 147
      3. Należności długoterminowe 3, 8 1 875 837 916
          3.1. Od jednostek powiązanych - - -
          3.2. Od pozostałych jednostek 1 875 837 916
      4. Inwestycje długoterminowe 4 2 577 - -
          4.1. Nieruchomości - - -
          4.2. Wartości niematerialne i prawne - - -
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 577 - -
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 577 - -
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych    
                     wyceniane metodą praw własności - - -

                b) w pozostałych jednostkach - - -
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe - - -
      5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 4 912 7 249 7 330
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 912 7 226 7 167
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - 23 163

II. Aktywa obrotowe 95 014 83 201 72 342
      1. Zapasy 6 23 066 17 623 15 450
      2. Należności krótkoterminowe 7, 8 65 616 56 691 52 180
          2.1. Od jednostek powiązanych 8 086 9 789 0
          2.2. Od pozostałych jednostek 57 530 46 902 52 180
      3. Inwestycje krótkoterminowe 5 993 8 368 4 216
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 5 993 8368 4 216
                 a) w jednostkach powiązanych 967 - -
                 b) w pozostałych jednostkach - 3 891 0
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 026 4 477 4 216
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - -
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 339 519 496

AKTYWA RAZEM 190 155 175 835 162 237
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PASYWA

I. Kapitał własny 39 390 42 646 28 353
      1. Kapitał zakładowy 12 631 631 631
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy  (wielkość ujemna) - - -
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 (22 920) - -
      4. Kapitał zapasowy 14 32 636 30 202 30 199
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 44 58 61
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 1 436 1 436 1 436
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 7 899 (3974) 17
      8. Zysk (strata) netto 19 664 14 293 (3 991)
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)

- - -

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 150 765 133 189 133 884
      1. Rezerwy na zobowiązania 17 1 374 2 881 1 812
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 1 471 458
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 27 16 554
                 a) długoterminowa 27 16 554
                 b) krótkoterminowa - - -
          1.3. Pozostałe rezerwy 1 344 1 394 800
                 a) długoterminowe - - -
                 b) krótkoterminowe 1 344 1 394 800
      2. Zobowiązania długoterminowe 18 32 566 39 571 40 090
          2.1. Wobec jednostek powiązanych - - -
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 32 566 39 571 40 090
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 108 068 79 217 82 082
          3.1. Wobec jednostek powiązanych - 10 199 0
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 102 912 65 790 79 282
          3.3. Fundusze specjalne 5 156 3 228 2 800
      4. Rozliczenia międzyokresowe 20 8 757 11 520 9 900
          4.1. Ujemna wartość firmy 123 892 1 812
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 634 10 628 8 088
                 a) długoterminowe 5 936 7 543 6 148
                 b) krótkoterminowe 2 698 3 085 1 940

PASYWA  RAZEM 190 155 175 835 162 237

Wartość księgowa 39 390 42 646 28 353
Liczba akcji 518 760 630 536 630 536
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21 75,93 67,63 44,97
Rozwodniona liczba akcji 593 277 - -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21 66,39 - -

POZYCJE POZABILANSOWE nota
Stan na

31.12.2002
Stan na

31.12.2001
Stan na

31.12.2000
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 - - -
            - spornych spraw budżetowych - - -
            - pozostałych tytułów - - -
2. Zobowiązania warunkowe 3 375 - -
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - - -
             - udzielonych gwarancji i poręczeń - - -
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - - -
             - udzielonych gwarancji i poręczeń - - -
             - zabezpieczenia gwarancji udzielonej przez Fortis Bank
               spółce Bobmark 3 375 -

-

3. Inne (z tytułu) - - -
    - środki trwałe  pozabilansowe 1 500 - -
    - zobowiązań wekslowych - - -
    - zobowiązań z tytułu kar warunkowych - - -
    - zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - - -
    - spornych zobowiązań budżetowych - - -

Pozycje pozabilansowe, razem 4 875 - -
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT nota
01.01-

31.12.2002
01.01-

31.12.2001
01.01-

31.12.2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym:  349 868 330 776 277 874

    - od jednostek powiązanych  5 581 67 197 52 546
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 330 425 266 364 226 415
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 19 443 64 412 51 459

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
tym:

 213 525 237 429 208 017

   - od jednostek powiązanych  2 707 58 689 44 741
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 195 984 176 516 160 340
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  17 541 60 913 47 677

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)  136 343 93 347 69 857
IV. Koszty sprzedaży 24 104 679 72 446 69 780
V. Koszty ogólnego zarządu 24 21 714 17 390  17 445
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)  9 950 3 511 (17 368)
VII. Pozostałe przychody operacyjne  28 012 23 311 18 064
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  928 767 713
       2. Dotacje  - - -
       3. Inne przychody operacyjne 25 27 084 22 544 17 351
VIII. Pozostałe koszty operacyjne  4 955 7 835 3 349
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  - - -
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  2 220 3 894 2 888
       3. Inne koszty operacyjne 26 2 735 3 941 461

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)  33 007 18 987 (2 653)
X. Przychody finansowe 27 270 4 660 1 936
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  - - -
         - od jednostek powiązanych  - - -
     2. Odsetki, w tym:  211 285 222
         - od jednostek powiązanych  - - -
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 59 - 33
     4. Aktualizacja wartości inwestycji  - - -
     5. Inne  - 4 375 1 681
XI. Koszty finansowe 28 12 768 8 399 7 602
     1. Odsetki, w tym:  5 542 8 399 6 694
         - dla jednostek powiązanych  - - -
     2. Strata ze zbycia inwestycji - - -
     3. Aktualizacja wartości inwestycji  - - -
     4. Inne  7 226 0 908

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)  20 509 15 248 (8 319)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)  - 0 0
         1. Zyski nadzwyczajne - - -
         2. Straty nadzwyczajne - - -
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)  20 509 15 248 (8 319)
XV. Podatek dochodowy 29 845 955 (4 328)
        a) część bieżąca  - - -
        b) część odroczona  845 955 (4 328)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)

- - -

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych
          wycenianych metodą praw własności

- - -

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)  19 664 14 293 (3 991)

Zysk (strata) netto (zanualizowany)  19 664 14 293 (3 991)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  518 760 630 536 630 536
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 31 37,91 22,67 (6,33)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  593 277 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 31 33,14 - -
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 34 747 21 938 32 327
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 7 899 6 415 17
   b) korekty błędów  podstawowych - - -
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych   
       porównywalnych

42 646 28 353 32 344

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 631 631 631
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego - - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                     - emisji akcji (wydania udziałów) - - -
                b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
                     - umorzenia akcji (udziałów) - - -

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 631 631 631
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu - - -
          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                     - - - -
                 b) zmniejszenia (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 (22 920) - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) (22 920) - -
                     - nabycia (22 920) - -
                 b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
                     - - - -
          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu (22 920) - -
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 202 30 198 21 095
          4.1. Zmiany kapitału zapasowego - 4 -
                 a) zwiększenia (z tytułu) 2 434 4 9 104
                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - - -
                     - z podziału zysku (ustawowo) - - -
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
                        wartość) 2 421 - 9 098

                     - z aktualizacji wyceny 13 4 6
                 b) zmniejszenie (z tytułu) - - -
                     - pokrycia straty - - -
                     - inne zmniejszenia - - -

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 636 30 202 30 199
       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 58 62 67
           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - 4 -
                  a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                      - rozliczenia instrumentów zabezpieczających - - -
                      - wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej - - -
                      - utworzenia aktywa podatkowego - - -
                  b) zmniejszenia (z tytułu) 14 4 6
                      - zbycia środków trwałych 13 4 6
                      - zaokrągleń 1 - -
                      - rozliczenia instrumentów zabezpieczających - - -
                      - utworzenie rezerwy na przejściowe różnice w podatku
dochodowym

- - -

            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 44 58 61
        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 436 1 436 1 436
            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - - -
                   a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                       - - - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
                       - - - -
            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 436 1 436 1 436
        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23 199 (10 389) 9 098
            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 810 - 9 098
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 7 899 6 415 17
                   b) korekty błędów  podstawowych - - -

            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do
                   danych  porównywalnych 20 709 6 415 9 115

                   a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                       - podziału zysku z lat ubiegłych - - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 12 810 - 9 098
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                       - pokrycie straty z lat ubiegłych 10 389 - -
                       - zasilenie kapitału zapasowego 2 421 - 9 098

            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7 899 6 415 17
            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 10 389 10 389 -
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - -
                   b) korekty błędów  podstawowych - - -

            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
                    danych porównywalnych

10 389 10 389 -

                   a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 10 389 - -
                       - pokrycia straty z  zysku 10 389 - -

             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - 10 389 -
             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7 899 (3 974) 17
         8. Wynik netto 19 664 14 293 (3 991)
             a) zysk netto 19 664 14 293 -
             b) strata netto - - (3 991)
             c) odpisy z zysku - - -
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 39 390 42 646 28 353
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
      (pokrycia straty)

- - -
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda
      pośrednia
  I. Zysk (strata) netto 19 664 14 293 (3 991)
  II. Korekty razem 14 383 23 345 13 190
       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw
           własności - - -

       2. Amortyzacja 19 177 18 448 13 072
       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 6430 (4 173) (804)
       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 262 7 976 5 941
       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 451 (563) (727)
       6. Zmiana stanu rezerw (1 507) 594 (160)
       7. Zmiana stanu zapasów (5 442) (2 174) (3 806)
       8. Zmiana stanu należności (13 815) 397 (9 987)
       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów

4 123 2 346 15 470

      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (246) (236) (132)
      11. Inne korekty (50) 730 (5 677)

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 34 047 37 638 9 199
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - - -
  I. Wpływy 9 620 5 295 11 678
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych 5 620 5 295 8 196

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne

- - -

       3. Z aktywów finansowych, w tym: 4 000 - 3 482
           a) w jednostkach powiązanych - - -
               - zbycie aktywów finansowych - - -
               - dywidendy i udziały w zyskach - - -
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - -
               - odsetki - - -
               - inne wpływy z aktywów finansowych - - -
           b) w pozostałych jednostkach 4 000 - 3 482
               - zbycie aktywów finansowych - - -
               - dywidendy i udziały w zyskach - - -
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - -
               - odsetki - - -
               - inne wpływy z aktywów finansowych 4 000 - 3 482
       4. Inne wpływy inwestycyjne - - -
  II. Wydatki 14 107 17 680 16 390
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
           aktywów trwałych 10 498 13 789 16 390

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - -
       3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 577 3 891 -
           a) w jednostkach powiązanych 2 577 - -
               - nabycie aktywów finansowych 2 577 - -
               -  udzielone pożyczki długoterminowe - - -
               -  inne aktywa finansowe - - -
           b) w pozostałych jednostkach - 3 891 -
               - nabycie aktywów finansowych - 3 891 -
               -  udzielone pożyczki długoterminowe -
               -  inne wpływy z aktywów  finansowych -
       4. Inne wydatki inwestycyjne 1 032 - -

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (4 487) (12 385) (4 712)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - -
 I. Wpływy 25 728 18 385 16 835
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
           kapitałowych oraz dopłat do kapitału - - -

       2. Kredyty i pożyczki 25 728 16 500 16 105
       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - -
       4. Inne wpływy finansowe - 1 885 730

  II. Wydatki 54 739 43 377 18 804
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 22 920 - -
       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - -
       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -
       4. Spłaty kredytów i pożyczek 11 848 23 432 5 391
       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - -
       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - -
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       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 13 567 11 450 6 481
       8. Odsetki 5 322 7 976 5 941
       9. Inne wydatki finansowe 1 082 519 991
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (29 011) (24 992) (1 969)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 549 261 2 518
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 549 261 2 518
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 - -

F. Środki pieniężne na początek okresu 4 477 4 216 1 698
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 026 4 477 4 216
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 4 908 1 190 0
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJACE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) koszty zakończonych prac rozwojowych - - -
b) wartość firmy - - -
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 351 586 104
   - oprogramowanie komputerowe 351 586 104
d) inne wartości niematerialne i prawne 257 312 398
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - -

Wartości niematerialne i prawne razem 608 898 502
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

a b c d e

 nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne
wartości, w tym:Tytuł koszty zakończonych

prac rozwojowych
wartość firmy

 
  - oprogramowanie

komputerowe

inne wartości
niematerialne i

prawne

zaliczki na wartości
niematerialne i

prawne

Wartości
niematerialne

i prawne, razem

a) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na początek okresu - - 964 964 615 - 1 579

b) zwiększenia (z tytułu) - - 21 21 - - 21

    - zakup - - 21 21 - - 21

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - -

    - likwidacji - - - - - - -

    - inne - - - - - - -

d) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu

- - 985 985 615 - 1 600

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu - - 378 378 303 - 681

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - - 256 256 55 - 311

    - amortyzacja planowa - - 256 256 55 - 311

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
okresu

- - 634 634 358 - 992

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu - - - - - - -

 - zwiększenie - - - - - - -

 - zmniejszenie - - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec
okresu

- - - - - - -

j) wartość netto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu

- - 351 351 257 - 608
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WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) własne 608 898 502
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym
umowy leasingu, w tym:

- - -

    - - - -

Wartości niematerialne i prawne razem 608 898 502

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) środki trwałe, w tym: 75 128 82 959 76 260
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 849 1 036 881
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17 309 19 202 12 690
    - urządzenia techniczne i maszyny 48 605 55 385 53 283
    - środki transportu 7 989 6 827 8 880
    - inne środki trwałe 376 509 526
b) środki trwałe w budowie 5 817 691 4 887
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 4 224 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe razem 85 169 83 650 81 147

Ograniczenia w prawach własności i dysponowania majątkiem trwałym na dzień 31.12.2002

RODZAJ ZABEZPIECZENIA RODZAJ ZOBOWIĄZANIA

Hipoteka kaucyjna do wysokości 2.500 tys.zł., hipoteka do wysokości 3.700 tys.zł. na
nieruchomości w Tychach (KW 32255) Kredyt w BRE BANK S.A.

Hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500 tys.zł. na nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 1905) Kredyt w Banku Handlowym
w Warszawie S.A

Hipoteka zwykła w kwocie 4.000 tys.zł. na nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 74172) Kredyt w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.

Hipoteka zwykła w kwocie 500 tys.zł., hipoteka kaucyjna do wysokości 7.000 tys.zł. na
nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 42351)

Kredyty w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.

Hipoteka kaucyjna do wysokości 2.000 tys.zł. na nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW
42350)

Kredyt w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.

Hipoteka zwykła w kwocie 500 tys.zł., hipoteka kaucyjna do kwoty 6.500 tys.zł na
nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 66900)

Kredyty w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Tytuł
- grunty ( w tym prawo

użytkowania
wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne
i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe,

razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 700 23 764 19 827 4 081 1 650 50 022

    - wieczyste użytkowanie gruntów 831 - - - - 831

    - leasing BO 2002 - - 62 668 7 798 - 70 466

Razem BO 1 531 23 764 82 495 11 879 1 650 121 319

b) zwiększenia (z tytułu) 0 102 7 618 3 785 461 11 966

    - zakup bezpośredni - - 529 2 130 461 3 120

    - przejęcia z inwestycji - 102 2 419 - - 2 521

    - leasing 2002 - - 4 670 1 655 - 6 325

c) zmniejszenia (z tytułu) 120 439 704 586 473 2 322

    - niedobory - - 70 9 371 450

    - likwidacja - 54 430 6 92 582

    - przekazano środki trwałe w budowie - - 1 - - 1

    - sprzedaży 120 385 203 462 10 1 180

    - kradzież samochodu - - - 109 - 109

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 411 23 427 89 409 15 078 1 638 130 963

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu - 4 562 10 457 2 346 1 141 18 506

    - wieczyste użytkowanie gruntów 495 - - - - 495

    - leasing BO 2002 - - 16 653 2 706 - 19 359

Razem BO 495 4 562 27 110 5 052 1 141 38 360

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 67 1 597 14 321 2 391 490 18 866

    - amortyzacja środki własne 67 1 597 2 933 806 490 5 893

    - amortyzacja środki w leasingu - - 11 388 1 585 - 12 973

Zmniejszenia 0 41 627 354 369 1 391

    - niedobory - - 47 9 270 326

    - likwidacja - 19 409 6 90 524

    - sprzedaż - 22 170 288 9 489

    - przekazanie na środki trwałe w budowie - - 1 - - 1

    - kradzież samochodu - - - 51 - 51

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 562 6 118 40 804 7 089 1 262 55 835

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - - - - -

 - zwiększenie - - - - - -

 - zmniejszenie - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - - - - - -

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 849 17 309 48 605 7 989 376 75 128
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ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) własne 30 670 31 852 31 646
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym
umowy leasingu,

44 458 51 107 44 614

Środki trwałe bilansowe razem 75 128 82 959 76 260

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE
POZABILANSOWO

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12. 2000

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym
umowy leasingu, w tym:

- - -

 - wartość gruntów użytkowanych wieczyście - - -
 - linia do rozlewu wód 1 500 - -

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 1 500 - -

Nota 3

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) należności od jednostek powiązanych, w tym: - - -
    - od jednostek zależnych (z tytułu) - - -
       - dopłat do kapitału - - -
       - pozostałe należności - - -
    - od jednostek współzależnych (z tytułu) - - -
       - dopłat do kapitału - - -
       - pozostałe należności - - -
    - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) - - -
       - dopłat do kapitału - - -
       - pozostałe należności - - -
    - od znaczącego inwestora (z tytułu) - - -
       - dopłat do kapitału - - -
       - pozostałe należności - - -
    - od jednostki dominującej (z tytułu) - - -
       - dopłat do kapitału - - -
       - pozostałe należności - - -

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 875 837 916
       - kaucji 1 875 837 916
       - pozostałe należności - - -
Należności długoterminowe netto 1 875 837 916

c) odpisy aktualizujące wartość należności - - -

Należności długoterminowe brutto 1 875 837 916
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ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI
DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) stan na początek okresu 837 916 0
b) zwiększenia (z tytułu) 1 038 - 964
   - zapłaty nowej kaucji 933 - -
   - wyceny bilansowej 105 - -
   - konwersji należności krótkoterminowych do długoterminowych - - 964

c) zmniejszenia (z tytułu) - 79 48
   - wyceny bilansowej - 79 48
d) stan na koniec okresu 1 875 837 916

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

Stan na początek okresu - - -
a) zwiększenia (z tytułu) - - -
   - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
   - - - -

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na
koniec okresu - - -

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej 1 875 837 916
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - -
b1. jednostka/waluta    tys. / USD - - -
      tys. zł - - -
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR - - -
      tys. zł - - -
b3. jednostka/waluta    tys. / GBP - - -
      tys. zł - - -
pozostałe waluty w tys. zł - - -

Należności długoterminowe, razem 1 875 837 916
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Nota 4

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w jednostkach zależnych 2 577 - -
    - udziały lub akcje 2 577 - -
    - dłużne papiery wartościowe - - -
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
        - wartość aportu na objęcie udziałów (brak rejestracji) - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
         - przedpłata na nabycie akcji - - -
         ... - - -
b) w jednostkach współzależnych - - -
    - udziały lub akcje - - -
    - dłużne papiery wartościowe - - -
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
         - - - -
c) w jednostkach stowarzyszonych - - -
    - udziały lub akcje - - -
    - dłużne papiery wartościowe - - -
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
         - - - -
d) w znaczącym inwestorze - - -
    - udziały lub akcje - - -
    - dłużne papiery wartościowe - - -
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
         - - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
         - - - -
e) w jednostce dominującej - - -
    - udziały lub akcje - - -
    - dłużne papiery wartościowe - - -
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
         - - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
         - - - -
f) w pozostałych jednostkach - - -
    - udziały lub akcje - - -
    - dłużne papiery wartościowe - - -
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
         - jednostki uczestnictwa - - -
         ... - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
         - przedpłata na nabycie akcji - - -
         ... - - -

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 577 - -
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ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH
AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) stan na początek okresu - - -
   - akcje lub udziały - - -
   - pożyczki długoterminowe - - -
   - inne papiery wartościowe - - -
   - inne długoterminowe aktywa finansowe - - -

b) zwiększenia (z tytułu) 2 577 - -
   - nabycie udziałów 2 577 - -
   - Megapak 1 - -
   - Woda Grodziska 2 576 - -

c) zmniejszenia (z tytułu) - - -
   - sprzedaży akcji - - -
   - obniżenia kapitału - - -
   - korekty nadwyżki aportu (akcji lub udziałów) ponad wartość księgową - - -
   - odpisu aktualizującego wartość akcji i udziałów - - -
   - odpisu aktualizującego wartość innych papierów wartościowych - - -
   - korekty wartości nabycia innych papierów wartościowych - - -
  - rozliczenie zaliczki na długoterminowe aktywa finansowe - - -
   - inne zmniejszenia akcji i udziałów - - -
   - inne zmniejszenia innych długoterminowych aktywów finansowych - - -

d) stan na koniec okresu 2 577 - -
   - akcje lub udziały 2 577
   - Megapak 1 - -
   - Woda Grodziska 2 576 - -
   - pożyczki długoterminowe - - -
   - dłużne papiery wartościowe - - -
   - inne papiery wartościowe - - -
   - inne długoterminowe aktywa finansowe - - -
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
a b c d e f g h i j k l

 Lp.
 
 

nazwa (firma) jednostki
ze wskazaniem
formy prawnej

siedziba
 
 

przedmiot
przedsiębiorstwa

 

charakter
powiązania
(jednostka

zależna,
współzależna,

stowarzyszona, z
wyszczególnienie

m powiązań
bezpośrednich i

pośrednich)

zastosowana
metoda

 konsolidacji /
wycena metodą
praw własności,
bądź wskazanie,
że jednostka nie

podlega
konsolidacji /

wycenie metodą
praw własności

data objęcia
kontroli /

współkontroli /
uzyskania

znaczącego
wpływu

wartość
udziałów /

akcji
według ceny

nabycia

korekty
aktualizujące

wartość (razem)

wartość
bilansowa
udziałów /

akcji

procent
posiadane

go
 kapitału

zakładow
ego

udział w
ogólnej
 liczbie
głosów

na walnym
zgromadzen

iu

wskazanie innej
niż określona

pod
lit. j) lub k),
podstawy
kontroli /

współkontroli /
znaczącego

wpływu

1. Dom Handlowy Megapak Rosja
Handel towarami powszechnego

użytku i art. spożywczymi zależna nie podlega 06.2002 1 - 1 50% 50% -

2.
Przedsiębiorstwo Produkcji
Wód Mineralnych „ Woda
Grodziska”

Polska
Grodzisk

Wielkopolski
Produkcja wód mineralnych zależna pełna 11.2002 2 576 - 2 576 99,77% 99,77% -

R A Z E M 2 577 2 577

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH C.D.
a m n o p r s t

Kapitał własny jednostki, w tym: Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki, w tym: Należności jednostki, w tym:

Pozostały kapitał własny, w
tym:Lp Nazwa

jednostki Kapitał
zakłado

wy

Należne
wpłaty na

kapitał
zakładowy
(wartość
ujemna)

Kapit
ał

zapas
owy

Zysk
(strata)

z lat
ubiegłych

Zysk
(strata)
netto

Zobowiąz
ania

długoter
minowe

Zobowiąz
ania

krótkoter
minowe

Należno
ści

długoter
minowe

Należnośc
i

krótkoter
minowe

Aktywa
jednostki

razem

Przychody
ze

sprzedaży

Nieopłacon
a przez

emitenta
wartość

udziałów/
akcji  w

jednostce

Otrzymane
lub należne
dywidendy

od
jednostki za
ostatni rok
obrotowy

1 Dom Handlowy
Megapak

(426) 2 - - (428) (61) (367) 1 951 - 1 951 469 - 469 1 525 1 589 - -

2 Przedsiębiorstwo
Produkcji Wód
Mineralnych
„ Woda
Grodziska”

1 473 37 170 - 5 978 (41 675) (37 932) (5 965) 11 560 - 9 966 1 150 - 1 150  13 073 9 087 - -
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE   
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej 2 577 - -
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - -
b1. jednostka/waluta    tys. / USD - - -
      tys. zł - - -
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR - - -
      tys. zł - - -
b3. jednostka/waluta    tys. / GBP - - -
      tys. Zł - - -
pozostałe waluty w tys. zł - - -

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe,
razem 2 577 - -

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) - - -
    a) akcje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
    b) obligacje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - -
       c1) - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
       ... - - -
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych
(wartość bilansowa) - - -

     a) akcje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
     b) obligacje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - -
       c1) - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
       ... - - -
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym
(wartość bilansowa) - - -

     a) akcje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
     b) obligacje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - -
       c1) - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
       ... - - -
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 2 577 - -
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 2 577 - -
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        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia 2 577 - -
    b) obligacje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - -
       c1) jednostki uczestnictwa - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
      c2) zaliczki na poczet długoterminowych aktyw finansowych - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
       c3) dłużne papiery wartościowe - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
Wartość według cen nabycia, razem 2 577 - -
Wartość na początek okresu, razem - - -
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem - - -

Wartość bilansowa razem 2 577 - -

Nota 5

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
okresu, w tym:

7 226 7 167 2 394

a) odniesionych na wynik finansowy 5 432 4 773 -
b) odniesionych na kapitał własny 1 794 2 394 2 394
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - -
2. Zwiększenia 1 140 1 425 5 011
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu) 1 140 1 425 403

 - powstania różnic 1 140 1 425 403
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową
    (z tytułu) - - 4 608

     - - - 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
    przejściowymi (z tytułu) 0 - -

 - nieujętych różnic przejściowych poprzednich okresów - - 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 - -
 - nieujętych w poprzednich okresach strat podatkowych - - -
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - -

     - - - -
3. Zmniejszenia 3 454 1 366 238
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu) 1 320 367 207

 - zmiany stawki podatkowej 65 - -
 - wykorzystanie aktywa 1 255 367 207
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  (z
tytułu) 2 134 999 31

     - wykorzystania straty 2 060 999 31
     - zmiany stawki podatkowej 74 - -
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi  (z tytułu) - - -

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) - - -
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu) - - -

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu, razem, w tym:

4 912 7 226 7 167

a) odniesionych na wynik finansowy 3 928 5 432 4 773
b) odniesionych na kapitał własny 984 1 794 2 394
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - -
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UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE
Lp. Wyszczególnienie

podstawowych grup
pasywów i aktywów

Tytuł różnicy przejściowej Data
wygaśnięcia

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

1 2 3 4 5 6
AKTYWA

ZAPASY odpis aktualizujący do wygaśnięcia 1 968 1 770 896
NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWE

odpis aktualizujący należności do wygaśnięcia 2 690
3 757

2 352

PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY strata podatkowa za lata ubiegłe 2005 r. 7 449 14 807 18 374

rezerwa na długotrwałe
świadczenia pracownicze do wygaśnięcia 27 16

0
REZERWY

rezerwa na przewidywane straty 2003 r. 1 344 1 394 800
z tytułu leasingu finansowego -
podatkowo operacyjny

2003 r. 1 464  -
-

różnice kursowe 2003 r. 155 31 184
odsetki 2003 r. 174 126 271

ZOBOWIĄZANIA

umowy zlecenia 2003 r. 33 40 15
rezerwa na badanie bilansu 2003 r. 33 73 77
rezerwa na niewykorzystane
urlopy

2003 r. 761 781
367

rezerwa na koszty bieżącego roku 2003 r. 244  398
ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE

zyski z leasingu zwrotnego
rozliczany w czasie

2003 r. 1 852 3 012
1 863

Suma ujemnych różnic przejściowych 18 194 25 807 25 597

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - - -
     - prace badawcze i rozwojowe - - -
     - amortyzacja pierwszego wyposażenia obiektów - - -
     - pozostałe - - -
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: - 23 163
     - koszty organizacji spółki - 23 163

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem - 23 163

Nota 6

ZAPASY Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) materiały 14 783 7 680 9 313
b) półprodukty i produkty w toku 314 641 381
c) produkty gotowe 7 963 8 766 5 729
d) towary 6 12 27
e) zaliczki na dostawy - 524 -

Zapasy, razem (wartość bilansowa) 23 066 17 623 15 450

ODPISY AKTUALIZUJĄCE  WARTOŚĆ ZAPASÓW Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

Stan odpisów na początek okresu 1 770 896 755
Zmniejszenie odpisów w związku z rozchodem zapasów 42 211 -
Utworzenie nowych odpisów 240 1 085 140

Stan odpisów na koniec okresu 1 968 1 770 896

Wartość brutto zapasów wynosi na  31.12.2002 r. 25 034 tys.zł , na 31.12.2001 r. 19 393 tys.zł.



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny

204

Ograniczenia w prawach własności i dysponowania majątkiem obrotowym na dzień 31.12.2002

Zastaw rejestrowy ustanowiony na zapasach napojów znajdujących się w magazynach w Bielsku
Podlaskim, ul. Mickiewicza 200; w Tychach, ul. Browarowa 7 ; w Iwinach 9  o łącznej wartości
3.825 tys.zł.

Kredyt w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów materiałów i surowców znajdujących się w
magazynach w Bielsku Podlaskim, ul Mickiewicza 200 i ul. Piłsudskiego 41 o łącznej  wartości
nie mniejszej niż 6 000 tys.zł.

Kredyt w BPH PBK S.A.

Nota 7

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) od jednostek powiązanych 8 086 9 789 0
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 000 9 789 0
         - do 12 miesięcy 6 000 9 789 0
         - powyżej 12 miesięcy - - -
     - inne 2 086 - -
     - dochodzone na drodze sądowej - - -
b) należności od pozostałych jednostek 57 530 46 902 52 180
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 47 952 42 827 44 022
          - do 12 miesięcy 47 952 42 827 44 022
          - powyżej 12 miesięcy - - -
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
         oraz innych świadczeń 6 646 3 063 573

      - inne 2 932 1 012 7 585
      - dochodzone na drodze sądowej - - -

Należności krótkoterminowe netto, razem 65 616 56 691 52 180
c) odpisy aktualizujące wartość należności 5 379 7 514 4 705
d) kwota podwyższająca wartość zakupionych wierzytelności do ceny
     nominalnej

1 739 - -

Należności krótkoterminowe brutto, razem 72 734 64 205 56 885

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD
JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 6 000 9 789 -
    - od jednostek zależnych 6 000 9 789 -
    - od jednostek współzależnych - - -
    - od jednostek stowarzyszonych - - -
    - od znaczącego inwestora - - -
    - od jednostki dominującej - - -
b) inne, w tym: 2 086 - -
    - od jednostek zależnych 2 086 - -
    - od jednostek współzależnych - - -
    - od jednostek stowarzyszonych - - -
    - od znaczącego inwestora - - -
    - od jednostki dominującej - - -
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: - - -
     - od jednostek zależnych - - -
     - od jednostek współzależnych - - -
     - od jednostek stowarzyszonych - - -
     - od znaczącego inwestora - - -
     - od jednostki dominującej - - -

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 8 086 9 789 0
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 18 - -
e) kwota podwyższająca wartość zakupionych wierzytelności do ceny
    nominalnej

1 739 - -

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 9 843 9 789 0



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny

205

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

Stan na początek okresu 7 514 4 705 2 637
a) zwiększenia (z tytułu) 1 980 2 809 2 748
  - utworzenie nowych odpisów 1 980 2 809 2 748
   - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 115 0 680
   - rozwiązania odpisów w związku ze spłatą należności 2 014 - 680
   - wykorzystania odpisów na umorzone, nieściągalne i inne należności 1 140 - -
   - wykorzystania odpisów z tytułu przedawnienia należności 961 - -

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na
koniec okresu 5 379 7 514 4 705

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej 71 589 62 875 55 468
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 145 1 330 1 417
b1. jednostka/waluta    tys. / USD 38 7 4
      tys. zł 143 30 17
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR 85 11 262
      tys. zł 336 40 1 010
b3. jednostka/waluta    tys. / DEM - 386 31
      tys. zł - 695 61
b4. jednostka/waluta    tys. / FRF - 50 101
      tys. zł - 27 59
b5. jednostka/waluta    tys. / SEK 1 545 1 422 621
      tys. zł 666 538 270

Należności krótkoterminowe, razem 72 734 64 205 56 885

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
(BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY:

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) do 1 miesiąca 22 239 24 807 18 048
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 10 301 7 165 5 402
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - 1 588 682
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 28 459 0
e) powyżej 1 roku - - 0
f) należności przeterminowane 24 111 23 182 23 257
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 56 679 57 201 47 389
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 2 727 4 585 3 367

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 53 952 52 616 44 022

Stosowane okresy wymagalności dla:
- należności krajowych 30 – 60 dni,
- należności zagranicznych 90 dni.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG,
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -  Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) do 1 miesiąca 12 091 13 440 10 520
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 650 2 563 2 806
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 538 2 690 3 006
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 881 1 181 5 601
e) powyżej 1 roku 1 951 3 308 1 324
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 24 111 23 182 23 257
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,
przeterminowane

2 727 4 585 3 367

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 21 384 18 597 19 890
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Nota 8

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

1. Należności długoterminowe brutto 1 875 837 916
                  w tym przeterminowane i sporne -
a) odpis aktualizujący -
2. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług brutto 56 679 57 201 47 389
                  w tym przeterminowane i sporne 24 111 23 182 23 257
a) odpis aktualizujący 2 727 4 585 3 367
3. Należności w sądzie i po wyroku brutto 1 672 1 621 606
                  w tym przeterminowane i sporne 1 672 1 621 606
a) odpis aktualizujący 1 672 1 621 606
4. Należności pozostałe krótkoterminowe brutto 14 383 5 383 8 890
                  w tym przeterminowane i sporne 2 286 1 547 827
a) odpis aktualizujący 980 1 308 732
b) kwota zmniejszająca wartość wierzytelności do ceny nabycia 1 739  -

Należności krótkoterminowe  netto 65 616 56 691 52 180
Należności długoterminowe netto 1 875 837 916
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Nota 9

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w jednostkach zależnych 967 0 0
     - udziały lub akcje - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
        ... - - -
     - udzielone pożyczki 967 - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
        - instrumenty wbudowane - - -
b) w jednostkach współzależnych - - -
     - udziały lub akcje - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
        ... - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
        ... - - -
c) w jednostkach stowarzyszonych - - -
     - udziały lub akcje - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
        ... - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
        ... - - -
d) w znaczącym inwestorze - - -
     - udziały lub akcje - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
        ... - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
        ... - - -
e) w jednostce dominującej - - -
     - udziały lub akcje - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
        ... - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
        ... - - -
f) w pozostałych jednostkach - 3 891 -
     - udziały lub akcje - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - 3 891 -
     - obligacje PKN Orlen - 3 891 -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
        - instrumenty pochodne - - -
        - instrumenty wbudowane - - -
        - naliczone odsetki od innych długotermin. aktywów finans. - - -
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 026 4 477 4 216
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 026 4 477 3 580
        - inne środki pieniężne - - 636
        - inne aktywa pieniężne - - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 5 993 8 368 4 216

Na 31.12.2002 r. środki pieniężne w wysokości 3 375 tys. zł stanowią zabezpieczenie zwrotu gwarancji
udzielonej przez Fortis Bank Polska S.A. spółce BOBMARK International Sp. z o.o.
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej - 3 891 -
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - -
b1. jednostka/waluta    tys. / USD - - -
      tys. zł - - -
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR - - -
      tys. zł - - -
b3. jednostka/waluta    tys. / GBP - - -
      tys. zł - - -
pozostałe waluty w tys. zł - - -

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe,
razem

- 3 891 -

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
KRÓTKO-TERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) - - -
    a) akcje (wartość bilansowa): - - -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
    b) obligacje (wartość bilansowa): - - -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych
    (wartość  bilansowa)

- - -

    a) akcje (wartość bilansowa): - - -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
     b) obligacje (wartość bilansowa): - - -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - -
       c1) instrumenty pochodne - - -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym
    (wartość bilansowa) - 3 891 -

    a) akcje (wartość bilansowa): - - -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
    b) obligacje (wartość bilansowa): - 3 891 -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - 3 941 -
        - wartość według cen nabycia - 3 891 -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - -
       c1) lokata - - -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) - - -
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): - - -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
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    b) obligacje (wartość bilansowa): - - -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - -
       c1) instrumenty pochodne (wartość bilansowa): - - -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
       c2) instrumenty wbudowane (wartość bilansowa): - - -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
       c3) odsetki od pożyczki (wartość bilansowa): - - -
        - wartość godziwa - - -
        - wartość rynkowa - - -
        - wartość według cen nabycia - - -

Wartość według cen nabycia, razem - 3 891 -
Wartość na początek okresu, razem - - -
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem - - -

Wartość bilansowa, razem - 3 891 -

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej 400 - -
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 567 - -
b1. jednostka/waluta    tys. / USD 150 - -
      tys. zł 567 - -
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR - - -
      tys. zł - - -
b3. jednostka/waluta    tys. / GBP - - -
      tys. zł - - -
pozostałe waluty w tys. zł - - -

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 967 - -

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej 5 006 4 457 4 195
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 20 20 21
b1. jednostka/waluta    tys. / USD - 1 1
      tys. zł - 2 3
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR 5 5 0
      tys. zł 20 18 0
b3. jednostka/waluta    tys. / GBP - - 0
      tys. zł - - 0
b4. jednostka/waluta    tys. / DEM - - 9
      tys. zł - - 18
pozostałe waluty w tys. zł - - -

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 5 026 4 477 4 216
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Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 307 282 283
     - energia elektryczna 10 19 -
     - ubezpieczenia 283 253 279
     - usługi informatyczne - 7 -
     - prasa 6 2 3
     - inne 8 1 1
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 32 237 213
     - koszty organizacji spółki 23 140 140
     - koszty finansowe 9 97 73

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 339 519 496

Nota 11

ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW
na 31.12.2002
Spółka nie dokonywała odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku trwałego.
Wartość dokonanych odpisów aktualizujących wartość aktywów wynosi 7 347 tys. zł., w tym zapasów 1968 tys. zł., i należności 5 379 tys.
zł. Odpisy aktualizujące zostały odniesione w ciężar rachunku zysków i strat.

Nota 12

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria/
emisja

Rodzaj akcji
Rodzaj

uprzywilejowan
ia akcji

Rodzaj
ograniczenia

praw do
akcji

Liczba akcji

Wartość serii/
emisji wg
wartości

nominalnej

Sposób
pokrycia
kapitałem

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

A
Imienne
uprzywilejowane

1 akcja uprawnia
do 2 głosów na
WZA

* 447 680 448,00 gotówka
03.10.1997

/05.11.2002
03.10.1997

B
Imienne
uprzywilejowane

1 akcja uprawnia
do 2 głosów na
WZA

* 100 000 100,00 gotówka
22.01.1998

/05.11.2002
22.01.1998

C
Imienne
uprzywilejowane

1 akcja uprawnia
do 2 głosów na
WZA

* 82 856 83,00 gotówka
05.03.1998

/05.11.2002
05.03.1998

Liczba akcji razem 630 536

Kapitał zakładowy razem 631,00
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł.

Na dzień 31.12.2002 r. akcjonariuszami Spółki są:
Dariusz Wojdyga 49,4%
Marek Jutkiewicz 32,9%
HOOP S.A. 17,7%

W wyniku splitu liczba akcji zwiększyła się ze 157 634 do 630 536 sztuk ( Uchwała NWZA z dnia 11.10.2002
roku).
W dniu 30 grudnia 2002 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału 9 458 040 akcji nowej emisji serii
D wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 NWZA HOOP S.A z dnia 4 listopada  w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmienionej Uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 19 listopada.
W wyniku przeprowadzonej emisji dokonane zostało podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 10088
tys.zł., które zarejestrowano w dniu 21 stycznia 2003 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
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Nota 13

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg ceny

nabycia
Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

111 776 22 920 22 920 umorzenie umorzenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba liczba Wartość według ceny

nabycia
Wartość bilansowa

- - -
- - -

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 19 817 19 817 19 817
b) utworzony ustawowo 210 210 0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo
(minimalną) wartość 11 872 9 451 9 661

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - - -
e) inny (wg rodzaju) 737 724 721
   - tworzony z kapitału z aktualizacji wyceny 737 724 721

Kapitał zapasowy, razem 32 636 30 202 30 199

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 44 58 61

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: - - -

     - z wyceny instrumentów zabezpieczających - - -

c) z tytułu podatku odroczonego - - -

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych - - -

e) inny (wg rodzaju) -

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 44 58 61

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE
(WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

1. Kapitał rezerwowy na rozwój spółki 1 436 1 436 1 436
-

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 1 436 1 436 1 436
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Nota 17

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
okresu, w tym:

1 471 458 13

a) odniesionej na wynik finansowy 1 471 445 -
b) odniesionej na kapitał własny 0 13 13
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - -
2. Zwiększenia 3 1 034 445
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic
    przejściowych (z tytułu) 3 1 034 445

 - powstania różnic przejściowych 3 1 034 445
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
     przejściowymi  (z tytułu) - 0 0

 - nieujętej różnicy przejściowej poprzednich okresów - - -
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku
     z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - -

3. Zmniejszenia 1 471 21 -
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami
   przejściowymi (z tytułu) 1 471 21 -

 - wykorzystania rezerwy 1 471 21 -
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu) - - -

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
dodatnimi różnicami przejściowymi - - -

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu,
razem

3 1 471 458

a) odniesionej na wynik finansowy 3 1 471 445
b) odniesionej na kapitał własny 0 0 13
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - -

Dodatnie różnice przejściowe
Lp. Wyszczególnienie

podstawowych grup
pasywów i aktywów

Tytuł różnicy przejściowej Data
wygaśnięcia

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

1 2 3 4 5 6
AKTYWA
1. Rzeczowe aktywa trwałe Nadwyżka wartości środków

trwałych z leasingu nad
zobowiązaniami – leasing
podatkowo operacyjny

Do
wygaśnięcia

- 5 156 1 561

2. Rozliczenia
międzyokresowe

Odsetki od należności 2003 9 97 73

Suma dodatnich różnic przejściowych 9 5 253 1 643

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY
NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG
TYTUŁÓW)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) stan na początek okresu 16 554 0
- - -
- - -

b) zwiększenia (z tytułu) 11 300 554
   - utworzenia rezerw na odprawy emerytalno -  rentowe 11 300 554
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 - -
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 838 0
   - korekty –  wycena aktuarialna - 838 -

- - -
e) stan na koniec okresu 27 16 554
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ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) stan na początek okresu 1 394 800 960
   - skutki toczącego się postępowania sądowego 1 223 800 860
   - rezerwa na korekty wartości sprzedaży 171 - -
   - rezerwa na sankcje pokontrolne - - 100
b) zwiększenia (z tytułu) 121 594 0
   - skutki toczącego się postępowania sądowego - 423 0
   - rezerwa na korekty wartości sprzedaży 121 171 0
c) wykorzystanie (z tytułu) - - -
d) rozwiązanie (z tytułu) 171 - 160
   - rezerwa na korekty wartości sprzedaży 171 - -
   - skutki toczącego się postępowania sądowego 60
   - rezerwa na sankcje pokontrolne 100
e) stan na koniec okresu 1 344 1 394 800
   - skutki toczącego się postępowania sądowego 1 223 1 223 800
   - rezerwa na korekty wartości sprzedaży 121 171 -

Nota 18

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) wobec jednostek zależnych - - -
    - kredyty i pożyczki - - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
       - - - -
    - umowy leasingu finansowego - - -
    - inne (wg rodzaju) - - -
       - - - -
b) wobec jednostek współzależnych - - -
    - kredyty i pożyczki - - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
       - - - -
    - umowy leasingu finansowego - - -
    - inne (wg rodzaju) - - -
       - - - -
c) wobec jednostek stowarzyszonych - - -
    - kredyty i pożyczki - - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
       - - - -
    - umowy leasingu finansowego - - -
    - inne (wg rodzaju) - - -
       - - - -
d) wobec znaczącego inwestora - - -
    - kredyty i pożyczki - - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
       - - - -
    - umowy leasingu finansowego - - -
    - inne (wg rodzaju) - - -
       - - - -
e) wobec jednostki dominującej - - -
    - kredyty i pożyczki - - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
       - - - -
    - umowy leasingu finansowego - - -
    - inne (wg rodzaju) - - -
       - - - -
f) wobec pozostałych jednostek 32 566 39 571 40 090
    - kredyty i pożyczki 2 789 3 860 2 684
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: 29 777 35 711 37 406
    - umowy leasingu finansowego 29 777 34 719 36 986
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    - inne (wg rodzaju) - 992 420
       - - - -

       - - - -

Zobowiązania długoterminowe, razem 32 566 39 571 40 090

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) powyżej 1 roku do 3 lat 31 123 30 032 29 771
b) powyżej 3 do 5 lat 1 443 9 539 10 274
c) powyżej 5 lat - - 45

Zobowiązania długoterminowe, razem 32 566 39 571 40 090

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej 31 795 38 845 38 540
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 771 726 1 550
b1. jednostka/waluta    tys. / EUR 189 0 56
      tys. zł 771 0 214
b2. jednostka/waluta    tys. / DEM - 403 678
      tys. zł - 726 1 336

Zobowiązania długoterminowe, razem 32 566 39 571 40 090
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK    

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyNazwa (firma) jednostki
ze

wskazaniem formy
prawnej

Siedziba
tys.zł waluta tys.zł waluta

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty Zabezpieczenia Inne

Pożyczka                  Dohler Niemcy
377

 1 518
EUR
PLN

189
771

EUR
PLN 6% 28.02.2006

Zabezpieczenie na majątku, który
został zbyty. W trakcie realizacji
procedury związane ze zmianą
zabezpieczenia

Kredyt
Bank Handlowy Warszawa 5.000PLN 2 018PLN

WIBOR 1 M-C +
marża 24.01.2006

weksel własny in blanco wraz z
deklaracją wekslową, hipoteka na
nieruchomości w Bielsku Podlaskim
do łącznej wysokości 5.000 tys.zł

RAZEM 2 789PLN   
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Nota 19

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) wobec jednostek zależnych - 10 199 -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - - -
      - długoterminowe w okresie spłaty - - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
        - - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - 10 199 -
        - do 12 miesięcy - 10 199 -
        - powyżej 12 miesięcy - - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - - -
     - zobowiązania wekslowe - - -
     - inne (wg rodzaju) - - -
        - zakup usług ubezpieczeniowych - - -
        - zakup usług socjalnych, przegrupowania nadpłat należności itp. ) - - -
        - zobowiązania z tytuły dopłat do kapitału - - -
        - pozostałe zobowiązania - - -

b) wobec jednostek współzależnych - - -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - - -
       - długoterminowe w okresie spłaty - - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
        - - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - -
        - do 12 miesięcy - - -
        - powyżej 12 miesięcy - - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - - -
     - zobowiązania wekslowe - - -
     - inne (wg rodzaju) - - -
        - - - -

c) wobec jednostek stowarzyszonych - - -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - - -
        - długoterminowe w okresie spłaty - - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
        - - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - -
        - do 12 miesięcy - - -
        - powyżej 12 miesięcy - - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - - -
     - zobowiązania wekslowe - - -
     - inne (wg rodzaju) - - -
        - nadpłata należności z tyt. dostaw robót i usług - - -
        - ubezpieczenia majątkowe - - -
        - pozostałe zobowiązania - - -

d) wobec znaczącego inwestora - - -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - - -
        - długoterminowe w okresie spłaty - - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
        - - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - -
        - do 12 miesięcy - - -
        - powyżej 12 miesięcy - - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - - -
     - zobowiązania wekslowe - - -
     - inne (wg rodzaju) - - -
        - - - -
e) wobec jednostki dominującej - - -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - - -
        - długoterminowe w okresie spłaty - - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
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     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
        - - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - -
        - do 12 miesięcy - - -
        - powyżej 12 miesięcy - - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - - -
     - zobowiązania wekslowe - - -
     - inne (wg rodzaju) - - -
        - - - -
f) wobec pozostałych jednostek 102 912 65 790 79 282
     - kredyty i pożyczki, w tym: 26 055 11 093 19 130
        - długoterminowe w okresie spłaty 1 629 - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
        - z tyt. wyceny instrumentów pochodnych - - -
        ... - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 49 294 38 528 49 606
        - do 12 miesięcy 49 294 38 528 49 606
        - powyżej 12 miesięcy - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - -
     - zobowiązania wekslowe - -
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 119 2 614 1 690
     - z tytułu wynagrodzeń 1 603 1 473 936
     - inne (wg rodzaju) 22 841 12 082 7 920
        - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 16 429 11 427 6 067
        - z tytułu zakupu środków trwałych 6 187 506 137
        - pozostałe 225 149 1 716

g) fundusze specjalne (wg tytułów) 5 156 3 228 2 800
     - ZFŚS 1 967 1 201 583
     - Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 189 2 027 2 217

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 108 068 79 217 82 082

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej 104 097 76 481 79 870
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3971 2 736 2 212
b1. jednostka/waluta    tys. / USD 106 0 2
      tys. zł 411 1 8
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR 1 087 97 -
      tys. zł 3 520 343 -
b3. jednostka/waluta    tys. / CHF 14 - -
      tys. zł 40 - -
b4. jednostka/waluta    tys. / FRF - 245 -
      tys. zł - 132 -
b5. jednostka/waluta    tys. / SEK - - -
      tys. zł - - -
b6. jednostka/waluta    tys. / ATS - 85 85
      tys. zł - 22 24
b7. jednostka/waluta    tys. / DKK - 574 -
      tys. zł - 272 -
b8. jednostka/waluta    tys. / GBP - 3 -
      tys. zł - 15 -
b9. jednostka/waluta    tys. / ITL - 10 444 4 659
      tys. zł - 19 9
b10. jednostka/waluta    tys. / DEM - 1 073 1 101
      tys. zł - 1 932 2 171

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 108 068 79 217 82 082
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 

Kwota kredytu / pożyczki
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty

Nazwa (firma)
jednostki

 

Siedziba
 

tys.zł waluta tys. zł waluta

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

Zabezpieczenia
 Inne

Bank Handlowy Warszawa 5 000PLN 1 116PLN
WIBOR 1 M-C

+ marża 24.01.2006
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka na
nieruchomości w Bielsku Podlaskim do łącznej wysokości 5.000 tys.zł

Bank Handlowy Warszawa 10 000PLN 8 933PLN
WIBOR T/N +

marża

kredyt na okres
7-dniowy
przedłużany
automatycznie
jeżeli Bank nie
zażąda spłaty

przelew wierzytelności zgodnie z Umową Przelewu Wierzytelności z
dnia 28.12.2001, hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w
Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 200 do kwoty 7 000 tys.zł,
hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim
przy ul. Mickiewicza 200 do kwoty 2.000 tys. zł.

Bank Handlowy Warszawa 2 000PLN 1 987PLN
WIBOR T/N +

marża 06.01.2003

 hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim
przy ul. Mickiewicza 200 do kwoty 6.500 tys.zł, hipoteka kaucyjna na
nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza
200 do kwoty 1.500 tys.zł, cesja praw z polis ubezpieczeniowych

BRE Bank Warszawa 6 200PLN 5 439PLN
WIBOR 1 M - C

+ marża 9.12.2003

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka kaucyjna
w wysokości 2 500 tys.zł na nieruchomości w Tychach, hipoteka w
wysokości 3 700 tys.zł na nieruchomości w Tychach

Raiffeisen Bank Warszawa 6 000PLN 5 909PLN
WIBOR 1 T/N +

marża 15.12.2003

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy
ustanowiony na zapasach produktów w magazynie o wartości 3.825
tys.zł, przelew wierzytelności ze wszystkich stosunków prawnych jakie
powstały lub mogą powstać pomiędzy HOOP S.A. A Jeronimo Martins
Dystrybucja

 

BPH PBK Warszawa 5 000PLN 2 158PLN
WIBOR 1 M - C

+ marża 19.12.2003
przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej w kwocie nie mniejszej niż 6.000 tys.zł

 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów 25 542

Pożyczka                  
Dohler Niemcy

377
1 518

EUR
PLN

126
513

EUR
PLN 6% 28.02.2006

zabezpieczenie na majątku, który został zbyty. W trakcie realizacji
procedury związane ze zmianą zabezpieczenia  

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 26 055PLN
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ota 20

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

Stan na początek okresu 892 1 813 3 039
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 227
     - odpisu 769 921 1 227

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 123 892 1 812

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 038 1 154 644
    - długoterminowe (wg tytułów) - - -
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 1 038 1 154 644
       - rezerwy na urlopy 761 781 367
       - rezerwa na badanie bilansu 33 73 77
       - wynagrodzenie zarządu - 300 0
       - koszty roku bieżącego 244 - 200
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 7 596 9 474 7 444
    - długoterminowe (wg tytułów) 5 936 7 543 6 148
      -  środki trwałe finansowane przez PFRON 5 180 5 691 4 885
       - zysk –  leasing zwrotny 756 1 852 1 263
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 1 660 1 931 1 296
      -  środki trwałe finansowane przez PFRON 564 659 695
       - różnice kursowe - 60 2
       - zysk –  leasing zwrotny 1 096 1 160 599
       - odszkodowanie - 52 -

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem  8 634 10 628 8 088

Nota 21
Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości księgowej i ilości akcji. Rozwodnioną wartość
księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości księgowej i rozwodnionej ilości akcji.

DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA
WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ ORAZ
ROZWODNIONEJ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA
JEDNĄ AKCJĘ

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

Wartość księgowa 39 390 42 646 28 353
Liczba akcji 518 760 630 536 630 536
Rozwodniona liczba akcji 593 277 - -
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 75,93 67,63 44,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 66,39 - -

W wyniku splitu liczba akcji zwiększyła się ze 157 634  do 630 536 sztuk ( Uchwała NWZA z dnia 11.10.2002
roku).

Do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję nie uwzględniono akcji własnych w ilości 111 776 sztuk
nabytych przez Spółkę w 2002 roku w celu umorzenia. Do ustalenia wartości księgowej na jedną akcję za okres
porównywalny przyjęto liczbę akcji po splicie.
Rozwodnioną liczbę akcji ustalono jako średnią ważoną ilości akcji występujących w ciągu roku obrotowego
2002.
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 22

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

Działalność produkcyjna
Przychody netto ze sprzedaży napojów bezalkoholowych 328 656 254 394 216 209
     - w tym: od jednostek powiązanych 5 054 - -
Przychody netto ze sprzedaży usług 1 769 11 970 10 206
     - w tym: od jednostek powiązanych 498 10 288 8 681

- - -

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 330 425 266 364 226 415
 - w tym: od jednostek powiązanych 5 552 10 288 8 681

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) kraj 330 100 265 421 225 827
    - w tym: od jednostek powiązanych 5 552 10 288 8 681

b) eksport 325 943 588
    - w tym: od jednostek powiązanych - - -

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 330 425 266 364 226 415
 - w tym: od jednostek powiązanych 5 552 10 288 8 681

Nota 23

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I
MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA -
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

Przychody netto ze sprzedaży napojów towarów 7 531 6 615 6 838
     - w tym: od jednostek powiązanych - - -
Przychody netto ze sprzedaży materiałów 11 912 57 797 44 621
     - w tym: od jednostek powiązanych 29 56 909 43 865

- - -

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 19 443 64 412 51 459
 - w tym: od jednostek powiązanych 29 56 909 43 865

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I
MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) kraj 19 300 64 295 51 459
    - w tym: od jednostek powiązanych 10 56 909 43 865
b) eksport 143 117 -
    - w tym: od jednostek powiązanych 19 - -
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 19 443 64 412 51 459
 - w tym: od jednostek powiązanych 29 56 909 43 865

Nota 24

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) amortyzacja 19 177 18 448 13 072
b)  zużycie materiałów i energii 172 818 160 832 147 845
c) usługi obce 87 825 54 738 52 509
d) podatki i opłaty 3 223 2 294 2 286
e) wynagrodzenia 30 625 26 720 26 669
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 171 4 298 3 905
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3 288 3 252 5 943
    - podróże służbowe 1 139 1 006 1 122
   - ubezpieczeń 837 844 698
    - koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 868 482 1 141
    - pozostałe koszty 444 921 2 982
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Koszty według rodzaju, razem 322 127 270 582 252 229
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 1 173 (3 272) (3 501)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  i inne korekty
(wielkość ujemna) (923) (959) (1 163)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (104 679) (72 446) (69 780)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (21 714) (17 390) (17 445)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 195 984 176 516 160 340

Nota 25

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 171 0 160
   - rozwiązanie rezerwy na prawdopodobne straty 171 - 160
b) pozostałe, w tym: 26 913 22 544 17 191
   - rozwiązanie  odpisów aktualizujących należności 2 014 - 680
   - zwrot VAT przez urząd skarbowy 17 710 14 863 10 724
   - odpis ujemnej wartości firmy 769 920 1 227
   - umorzenie części pożyczki przez PFRON - 225 -
   - subwencje i refundacje kosztów przez PFRON 2 944 4 078 2 128
   - rozliczana w czasie wartość refundowanych środków trwałych 606 713 1 704
   - otrzymane kary i odszkodowania 2 238 1 433 245
   - pozostałe 632 312 483

Inne przychody operacyjne, razem 27 084 22 544 17 351

Nota 26

INNE KOSZTY OPERACYJNE 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 121 594 0
   - rezerwa na prawdopodobne straty 121 594 -
b) pozostałe, w tym: 2 614 3 347 461
   - niezawinione niedobory i szkody 155 494 75
   - odpisanie należności nieściągalne 180 1 183
   - przekazanie darowizny 136 245 287
   - likwidacja wybrakowanych lub bezużytecznych wyrobów i materiałów 1 776 2 031 817
   - wypłacone odszkodowania 98 98 166
   - koszty szkód komunikacyjnych 242 191 222
   - wyksięgowanie przewalutowania zobowiązań z 1999 roku - - (1 344)
   - sankcje pokontrolne - - 47
   - pozostałe 27 287 8

Inne koszty operacyjne, razem  2 735 3 941 461

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW
NIEFINANSOWYCH

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

   - odpisy aktualizujące wartość zapasów niepełnowartościowych lub
      bezużytecznych 240 1 085 140

   - odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych lub spornych 1 980 2 809 2 748

Razem  odpisy aktualizacje wartość aktywów niefinansowych  2 220 3 894 2 888
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Nota 27

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) z tytułu udzielonych pożyczek - - -
    - od jednostek powiązanych, w tym: - - -
       - od jednostek zależnych - - -
       - od jednostek współzależnych - - -
       - od jednostek stowarzyszonych - - -
       - od znaczącego inwestora - - -
       - od jednostki dominującej - - -
     - od pozostałych jednostek - - -
b) pozostałe odsetki 211 285 222
    - od jednostek powiązanych, w tym: - - -
       - od jednostek zależnych - - -
       - od jednostek współzależnych - - -
       - od jednostek stowarzyszonych - - -
       - od znaczącego inwestora - - -
       - od jednostki dominującej - - -
    - od pozostałych jednostek 211 285 222

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem  211 285 222

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) dodatnie różnice kursowe - 4 325 1 674
     - zrealizowane - 986 -
     - niezrealizowane - 3 339 1 674
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - - -
   - - - -
c) pozostałe, w tym: - 50 7
   - naliczone odsetki od zakupionych bonów komercyjnych - 50 -
   - pozostałe - - 7

Inne przychody finansowe, razem - 4 375 1 681

Nota 28

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) od kredytów i pożyczek 2 032 4 156 3 169
    - dla jednostek powiązanych, w tym: - - -
       - dla jednostek zależnych - - -
       - dla jednostek współzależnych - - -
       - dla jednostek stowarzyszonych - - -
       - dla znaczącego inwestora - - -
       - dla jednostki dominującej - - -
    - dla innych jednostek 2 032 4 156 3 169
b) pozostałe odsetki 3 510 4 243 3 525
    - dla jednostek powiązanych, w tym: - - -
       - dla jednostek zależnych - - -
       - dla jednostek współzależnych - - -
       - dla jednostek stowarzyszonych - - -
       - dla znaczącego inwestora - - -
       - dla jednostki dominującej - - -
    - dla innych jednostek 3 510 4 243 3 525

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem  5 542 8 399 6 694
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INNE KOSZTY FINANSOWE 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) ujemne różnice kursowe 6 875 - 873
     - zrealizowane (20) - 873
     - niezrealizowane 6 895 - -
b) utworzone rezerwy (z tytułu) - - -
   - odsetek - - -
c) pozostałe, w tym: 351 0 35
   - aktualizacja wartości inwestycji - - -
   - strata ze zbycia inwestycji - - -
   - prowizje - - -
   - inne koszty finansowe 351 - 35

Inne koszty finansowe, razem  7 226 0 908

Nota 29

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

1. Zysk (strata) brutto 20 509 15 248 (8 303)
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania
podatkiem dochodowym (wg tytułów) (20 509) (15 248) (8 354)

a) przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane
do dochodu do opodatkowania - zmniejszające podstawę opodatkowania 23 412 22 054 17 136

   - zwrócony podatek od towarów i usług 17 710 14 863 10 724
   - przychody w wysokości amortyzacji środków trwałych zrefundowanych
lub sfinansowanych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych 606 713

1 704

   - amortyzacja ujemnej wartości firmy 769 920 1 226
  - zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 2 014  680
   - zmniejszenie odpisów aktualizujących zapasy 42 211 -
   - rozwiązanie rezerw na przewidywane straty 171  160
   - rozliczany w czasie zysk ze sprzedaży środków trwałych do leasingu
zwrotnego 1 160 1 140

599

   - dodatnie różnice kursowe (nie zrealizowane) 453 3 339 -
  - dodatnie różnice kursowe dotyczące umów leasingu operacyjnego 487 868 2 043

b) pozycje zwiększające przychody podatkowe - zwiększające podstawę
opodatkowania

72 2 315 47

   - odsetki naliczone w roku ubiegłym a otrzymane w bieżącym 63 25 -
  - zrealizowany zysk ze sprzedaży środków trwałych do leasingu zwrotnego  2 290 -
   - pozostałe 9  47

c) koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszt
uzyskania przychodu - zwiększające podstawę opodatkowania 28 476 24 036 19 457

   - wierzytelności odpisane jako przedawnione 181 20 183
   - zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych 1  82
  - amortyzacja środków zakupionych w ramach zorganizowanej części
przedsiębiorstwa 827 841

833

  - przekazane darowizny 136 245 287
   - amortyzacja zrefundowanych środków trwałych 413 713 2 377
   - amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu 67 156 104
   - amortyzacja samochodów osobowych powyżej 20.000 EURO (10.000
EURO) 202 204

150

   - ubezpieczenie samochodów osobowych powyżej 20.000 EURO (10.000
EURO) 42 139

39

   - odpisy aktualizujący zapasy 240 1 085 140
   - odpisy aktualizujące należności 1 980 2 809 2 748
   - rezerwy na przewidywane straty 121 594 -
   - ujemne różnice kursowe (nie zrealizowane) 7 348 31 184
   - rezerwy bierne - tworzenie 354 1 665 1 396
  - koszty amortyzacji, odsetek i różnic kursowych dotyczących umów
leasingu operacyjnego 16 198 14 840

8 690

   - pozostałe 366 694 2 244

d) pozycje zwiększające koszty podatkowe - zmniejszające podstawę
opodatkowania 18 165 15 978

10 722

   - wykorzystanie  rezerw biernych 831 1 617 1 735
   - wartość netto opłat dotyczących leasingu operacyjnego 16 134 13 501 8 225
   - uprawdopodobnienie nieściągalności należności objętych odpisem
aktualizującym 937  

-
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   - pozostałe 263 860 762

e) strata z lat ubiegłych wykorzystana w bieżącym roku 7 358 3 567 -
f) darowizny odliczane od dochodu 122  -
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 0 (16 657)
4. Podatek dochodowy według stawki 28% 0 0
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku - -
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej
okresu, w tym:

0 0

    - wykazany w rachunku zysków i strat 0 0
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny -
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub
ujemną  wartość firmy -

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY,
WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic
przejściowych 1 138 391 4 566

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych (65) - -
 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty
podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy  przejściowej poprzedniego okresu - - -

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania
rezerwy na odroczony podatek dochodowy

216 (347) (238)

 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) (2 134) (999) -
     - wykorzystania straty podatkowej (2 060) (999) -
     -zmiany stawki podatkowej – pozostała do odliczenia strata podatkowa (74) - -

Podatek dochodowy odroczony, razem (845) (955) 4 328

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

 - ujętego w kapitale własnym 984 1 794 2 381
 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy - - -

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

 - działalności zaniechanej - - -
 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych - - -

Nota 30

PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU / POKRYCIA
STRATY

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

Zysk  / strata za okres 19 664 14 293 (3 991)
Zmiany zasad polityki rachunkowości                   (1 483)             (6 398)
Podział zysku / pokrycie straty - - -
- pokrycie straty z lat ubiegłych 10 389
- pokrycie straty z zysku (10 389)
 -  odpis na kapitał zapasowy -    2 421 -

Zarząd HOOP S.A. planuje z  zysku za rok bieżący w wysokości 19 664  tys.zł i z niepodzielonego zysku za rok
poprzedni w wysokości 7 899 tys.zł  przeznaczyć  kwotę  8 000 tys.zł na zakup akcji własnych w celu ich
umorzenia, a pozostały zysk przeznaczyć na kapitał zapasowy.
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Nota 31
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą został ustalony przez podzielenie zysku (straty) netto przez ilość akcji
zwykłych. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ustalono jako iloraz zysku (straty) netto i
rozwodnionej ilości akcji.

ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKLĄ 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

Zysk  (strata) netto 19 664 14 293 (3 991)
Liczba akcji zwykłych 518 760 630 536 630 536
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 593 277  -

Zysk  (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 37,91 22,67 (6,33)
Rozwodniony zysk  (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.) 33,14  -

W wyniku splitu liczba akcji zwiększyła się ze 157 634  do 630 536 sztuk ( Uchwała NWZA z dnia 11.10.2002
roku).
Do wyliczenia wartości zysku na jedną akcję nie uwzględniono akcji własnych w ilości 111 776 sztuk nabytych
przez Spółkę w 2002 roku w celu umorzenia. Do ustalenia wartości zysku na jedną akcję za okres
porównywalny przyjęto liczbę akcji po splicie.
Rozwodnioną liczbę akcji ustalono jako średnią ważoną ilości akcji występujących w ciągu roku obrotowego
2002.
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Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.

1. Struktura środków pieniężnych na początek i koniec okresu.

Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych przyjmuje się strukturę środków pieniężnych taką
samą jak w bilansie, tj:

Lp. Treść Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

1. Środki pieniężne w kasie 19 tys. zł 11 tys. zł 7 tys. zł
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 5 002 tys. zł 4 434  tys. zł 3 572 tys. zł
3. Inne środki pieniężne 5 tys. zł 32 tys. zł 637 tys. zł

Razem środki pieniężne 5 026 tys. zł 4 477  tys. zł 4 216 tys. zł

2. Podział na działalności :

W części A - działalność operacyjna - ujmuje się wpływy i wydatki związane z podstawową
działalnością Spółki, czyli wpływy i wydatki związane z wytworzeniem i sprzedażą produktów,
wpływy i wydatki związane z płatnościami zobowiązań i należności, wpływy i wydatki z tytułu różnic
kursowych powstałych w wyniku rozrachunków wyrażonych w walutach obcych z dostawcami
i odbiorcami.
W części B - działalność inwestycyjna- ujmuje się wydatki na nabycie składników rzeczowych
aktywów trwałych, w tym również wydatki na nabycie  wartości niematerialnych i prawnych oraz
aktywów finansowych, a także wpływy ze sprzedaży tych .
W części C- działalność finansowa- ujmuje się wpływy z uzyskanych kredytów długo
i krótkoterminowych, wydatki związane nabyciem akcji własnych, z obsługą kredytów oraz spłatą rat
kredytów.

3. Uzgodnienie bilansowych zmian stanu niektórych pozycji oraz zmian stanu tych pozycji
wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych:

Na zmianę stanu należności w wysokości  -13 815  tys. zł składa się:
a) zmiana stanu należności długoterminowych -1 038 tys.zł
b) zmiana stanu należności krótkoterminowych -8 925 tys.zł
c) korekta o zmianę stanu należności z tyt. zbycia rzeczowych aktywów

trwałych
-4 890 tys.zł

d) korekta o zmianę stanu należności długoterminowych z tytułu kaucji
dotyczącej umowy leasingu

1 038 tys.zł

Na zmianę stanu zobowiązań bez kredytów bankowych w wysokości 4 123 tys. zł składa się:
a) zmiana stanu zobowiązań długoterminowych -5 934 tys.zł
b) zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 13 888 tys.zł
c) korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych -4 763 tys.zł
d) korekta o zmianę stanu zobowiązań z tyt. leasingu finansowego 932 tys.zł

Na zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów w wysokości
-246 tys. zł składa się:
a) zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych długoterminowych 2 337 tys.zł
b) zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych 181 tys.zł
c) zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych -2 764 tys.zł
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Na zmianę stanu rezerw  w wysokości – 1 507 tys. zł składa się:
a) zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego -1 467 tys.zł
b) zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i

podobne
11 tys.zł

c) zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych -51 tys.zł

4. Pozostałe korekty :

Nie występują pozycje „Pozostałych korekt”, „Pozostałych wpływów” i „Pozostałych wydatków”,
które przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej
działalności.

5. Uzgodnienie rachunku przepływów sporządzanego metodą bezpośrednią i pośrednią

Nie dotyczy.
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B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1.1Informacja o instrumentach finansowych

Lp. Treść

Aktywa
finansowe

przeznaczone do
obrotu

Zobowiązania
finansowe

przeznaczone do
obrotu

Pożyczki
udzielone i
należności
własne *

Aktywa finansowe
utrzymywane do

terminu
wymagalności

Aktywa
finansowe

dostępne do
sprzedaży

1. Stan na początek okresu  61 099 0 3 891 
2. ZWIĘKSZENIA  38 833 632 109 
  - nabycie, założenie, zaciągnięcie  31 866 632  
  - wycena  6 967 109 
  - aktualizacja wartości      
  - przekwalifikowanie      
  - inne      

3. ZMNIEJSZENIA  24 882 65 4 000 
  - zbycie, rozwiązanie, spłata  24 882 4 000 
  - wycena   65  
  - aktualizacja wartości      
  - przekwalifikowanie      
  - inne      

4. Stan na koniec okresu z tego:  75 050 567 0 

4.1 ujawnione w bilansie ze wskazaniem
pozycji bilansowej      

 
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe -
instrumenty pochodne - handlowe      

 
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe-
instrumenty wbudowane      

 
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe-
akcje i udziały      

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne
papiery wartościowe, dłużne instrumenty
finansowe      

 
Krótkoterminowe aktywa finansowe -
lokaty      

 Zobowiązania długoterminowe - kredyty  2 018   

 
Zobowiązania długoterminowe - inne
zobowiązania finansowe  30 548   

 Zobowiązania krótkoterminowe - kredyty  25 542   

 
Zobowiązania krótkoterminowe - inne
zobowiązania finansowe  16 942   

 
Inne zobowiązania finansowe -
instrumenty pochodne handlowe      

 
Inne zobowiązania finansowe -
instrumenty wbudowane      

 
Długoterminowe aktywa finansowe -
udzielone pożyczki      

 
Krótkoterminowe aktywa finansowe -
udzielone pożyczki   567  

 
Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne
papiery wartościowe, obligacje skarbowe      

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe -
niezapadłe odsetki od pożyczek
długoterminowych      

 Inne aktywa pieniężne- lokaty      

 
Inne aktywa pieniężne - niezapadłe odsetki
od dłużnych papierów wartościowych      

 

Inne aktywa pieniężne - papiery
wartościowe sfinansowane ze środków
ZFŚS      

 Długoterminowe papiery wartościowe      

 

Należności z tytułu dostaw robót i usług -
należności z tytułu instrumentów
pochodnych      

 
Długoterminowe aktywa finansowe - akcje
i udziały      

 
Długoterminowe aktywa finansowe - inne
papiery wartościowe      

 Pozostałe      

4.2 w ewidencji pozabilansowej      
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1.2 Charakterystyka instrumentów finansowych

 Kredyt długoterminowy zaciągnięty przez Spółkę w banku Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

a) Warunki zaciągniętego kredytu:
- kwota udzielonego kredytu 5.000 tys.zł.
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
  WIBOR 1 M plus marża banku
- termin zapadalności:  24.01.2006

b) Wycena na dzień 31.12.2002 r.
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu na dzień 31.12.2002 r
- kurs przyjęty do wyceny kredytu na dzień 31.12.2002 r.      - kredyt w PLN
Kwota wykorzystania kredytu na dzień 31.12.2002 r.,
z czego:

3.134 tys.zł

   - kredyt krótkoterminowy                       1.116 tys.zł
Którego wartość po wycenie jest równa 1.116.tys.zł
   - kredyt długoterminowy                       2.018 tys.zł
Którego wartość  po wycenie jest równa 2.018 tys.zł
Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły:

- odsetki naliczone 0

- odsetki zapłacone 426 tys.zł

 Pożyczka  długoterminowa zaciągnięta przez Spółkę w DOHLER
EUROCITRUS Gmbh

a) Warunki otrzymanej pożyczki
- kwota otrzymanej pożyczki 377 tys. EUR
- oprocentowanie kwoty otrzymanej pożyczki jest równe 6%
- termin zapadalności:  28.02.2006

b) Wycena na dzień 31.12.2002 r.
- oprocentowanie kwoty udzielonej pożyczki na dzień 31.12.2002 r.   6%
- kurs przyjęty do wyceny pożyczki na dzień 31.12.2002 r.  4,0686PLN/EUR
Kwota wykorzystania pożyczki na dzień 31.12.2002 r.,
z czego:

316 tys. EUR

   - zobowiązania krótkoterminowe 126 tys.EUR
których wartość po wycenie jest równa 513 tys.zł
   - zobowiązania długoterminowe                       190 tys.EUR
których wartość  po wycenie jest równa 771 tys.zł
Odsetki naliczone za lata 2000-2002 r. wynoszą: 174 tys.zł
z czego roku 2002 dotyczy 66 tys.zł

W roku 2002 Spółka korzystała z:

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku Bank Handlowy
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w Warszawie S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2001 r. 10.000 tys.zł
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 10.000 tys.zł
Termin zapadalności:   kredyt 7-dniowy przedłużany automatycznie
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2001 8.172 tys.zł
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 8.933 tys.zł
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
WIBOR T/N plus marża banku

Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły:

- odsetki naliczone 0

- odsetki zapłacone 933 tys.zł
- prowizja zapłacona 13 tys.zł

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega od jego wartości
godziwej

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 2.000 tys.zł
Termin zapadalności:  06.01.2003r.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 1.987 tys.zł
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
  WIBOR T/N plus marża banku

Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły:
- odsetki naliczone 0
- odsetki zapłacone 171 tys.zł
- prowizja zapłacona 25 tys.zł

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega  od jego wartości
godziwej

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku BRE Bank S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2001 6.200 tys.zł
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 6.200 tys.zł
Termin zapadalności:  09.12.2003r.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 5.439 tys.zł
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
  WIBOR M-C plus marża banku
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Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły:
- odsetki naliczone 0
- odsetki zapłacone 327 tys.zł
- prowizja zapłacona 25 tys.zł

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega od jego wartości
godziwej.

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku Raiffeisen Bank Polska
S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 6.000 tys.zł
Termin zapadalności:  15.12.2003r.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 5.909 tys.zł
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
   WIBOR T/N plus marża banku

Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły:
- odsetki naliczone 0
- odsetki zapłacone 14 tys.zł
- prowizja zapłacona 12 tys.zł

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega od jego wartości
godziwej

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku BPH PBK S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002. 5.000 tys.zł
Termin zapadalności:  19.12.2003r.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 2.159 tys.zł
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
  WIBOR M-C plus marża banku

Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły:
- odsetki naliczone 0
- odsetki zapłacone 467 tys.zł
- prowizja zapłacona 8 tys.zł

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega od jego wartości
godziwej
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POZOSTAŁE INSTRUMENTY FINANSOWE

Pożyczka udzielona przez HOOP S.A. dla Dom Handlowy Megapak Sp. z o.o.

a) Warunki pożyczki dla
- kwota udzielonej pożyczki 150 tys.USD
- oprocentowanie       –        0
- termin zapadalności:  23.06.2003r.

b) Wycena na dzień 31.12.2002 roku:
- do wyceny przyjęto kurs 3,7821 PLN/USD
- wartość bilansowa na dzień 31.12.2002 r. 567 tys.zł

Umowy leasingu finansowego  
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Umowy Leasingu Finansowego w tys PLN :

Lp Finansujący
Wartość

początkowa
w walucie

Waluta Oprocentowanie
Termin

zakończenia
umowy

Wartość
zobowiązań na

31.12.02 w
walucie

Waluta Kurs
waluty

Wartość
zobowiązań

na 31.12.02 w
PLN

Zobowiązania
krótkoterminowe

na dzień 31.12.02 w
PLN

Zobowiązania
długoterminowe
na dzień 31.12.02

w PLN

1 BRE LEASING 25,38EUR EURIBOR 1 M + marża 2005-04-11 19,62EUR 4,0684 79,84 30,51 49,33

2 BRE LEASING 99,93PLN stałe 2006-06-20 96,75PLN 1 96,75 21,02 75,73

3 BRE LEASING 1 123,17EUR EURIBOR 1 M + marża 2006-02-25 885,21EUR 4,0684 3 601,39 1 018,47 2 582,92

4 BRE LEASING 482,75EUR stałe 2005-01-18 279,07EUR 4,0684 1 135,38 488,12 647,26

5 BRE LEASING 235,48EUR EURIBOR 1 M + marża 2003-10-15 49,18EUR 4,0684 200,10 200,10 0,00

6 BRE LEASING 2 377,44EUR EURIBOR 1 M + marża 2004-10-09 987,32EUR 4,0684 4 016,82 1 700,53 2 316,29

7 BRE LEASING 153,18EUR stałe 2004-05-17 60,81EUR 4,0684 247,42 159,83 87,59

8 BRE LEASING 1 287,78EUR EURIBOR 1 M + marża 2003-11-10 391,16EUR 4,0684 1 591,41 1 591,41 0,00

9 BRE LEASING 455,66PLN stałe 2004-04-30 396,29PLN 1 396,29 274,81 121,48

10 BZ WBK Finanse & Leasing S.A. 814,79EUR LIBOR 1 M + marża 2005-02-08 431,62EUR 4,0684 1 755,99 760,85 995,14

11 BZ WBK Finanse & Leasing S.A. 206,79EUR LIBOR 1 M + marża 2007-04-30 154,95EUR 4,0684 630,39 124,88 505,51

12 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

13 EFL SERVICE S.A. 8,24PLN stałe 2003-04-20 3,15PLN 1 3,15 3,15 0,00

14 EFL SERVICE S.A. 8,24PLN stałe 2003-04-20 3,15PLN 1 3,15 3,15 0,00

15 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

16 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

17 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

18 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

19 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

20 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

21 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

22 HANDLOWY LEASING 23,89EUR LIBOR 1 M + marża 2006-03-25 20,45EUR 4,0684 83,20 19,68 63,52

23 HANDLOWY LEASING 10,45EUR LIBOR 1 M + marża 2005-01-27 7,86EUR 4,0684 31,99 12,25 19,74

24 HANDLOWY LEASING 22,55EUR LIBOR 1 M + marża 2006-01-15 18,56EUR 4,0684 75,52 18,76 56,76

25 HANDLOWY LEASING 31,52EUR LIBOR 1 M + marża 2006-01-15 26,13EUR 4,0684 106,30 25,87 80,43

26 HANDLOWY LEASING 70,65EUR LIBOR 1 M + marża 2005-12-25 57,00EUR 4,0684 231,89 59,09 172,80

27 HANDLOWY LEASING 468,07EUR LIBOR 1 M + marża 2005-10-09 350,06EUR 4,0684 1 424,18 441,44 982,74
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28 HANDLOWY LEASING 783,28EUR LIBOR 6 M + marża 2003-11-25 314,97EUR 4,0684 1 281,42 1 281,42 0,00

29 HANDLOWY LEASING 322,22PLN WIBOR 1 M + marża 2004-10-28 298,25PLN 1 298,25 154,45 143,80

30 HANDLOWY LEASING 64,45PLN WIBOR 1 M + marża 2004-10-28 59,65PLN 1 59,65 30,89 28,76

31 HANDLOWY LEASING 108,36PLN WIBOR 1 M + marża 2004-11-20 104,28PLN 1 104,28 51,81 52,47

32 HANDLOWY LEASING 577,92PLN WIBOR 1 M + marża 2004-11-09 555,95PLN 1 555,95 277,57 278,38

33 HANDLOWY LEASING 397,60EUR LIBOR 6 M + marża 2003-11-05 159,62EUR 4,0684 649,41 649,41 0,00

34 HANDLOWY LEASING 297,22EUR LIBOR 6 M + marża 2005-11-05 179,64EUR 4,0684 730,86 177,08 553,78

35 HANDLOWY LEASING 241,20EUR LIBOR 6 M + marża 2005-04-17 137,33EUR 4,0684 558,73 178,71 380,02

36 HANDLOWY LEASING 68,00EUR LIBOR 6 M + marża 2004-02-13 30,96EUR 4,0684 125,96 60,23 65,73

37 HANDLOWY LEASING 32,09EUR LIBOR 6 M + marża 2003-12-13 11,84EUR 4,0684 48,17 22,07 26,10

38 HANDLOWY LEASING 184,46EUR LIBOR 6 M + marża 2005-04-03 71,73EUR 4,0684 291,84 93,37 198,47

39 HANDLOWY LEASING 344,14EUR LIBOR 6 M + marża 2004-04-03 170,19EUR 4,0684 692,41 305,98 386,43

40 HANDLOWY LEASING 236,88EUR LIBOR 6 M + marża 2004-12-05 117,21EUR 4,0684 476,85 184,53 292,32

41 ING LEASE 2 588,32EUR LIBOR 1 M + marża 2007-02-15 1 992,79EUR 4,0684 8 107,49 1 515,19 6 592,30

42 ING LEASE 1 406,17EUR LIBOR 1 M + marża 2006-10-15 990,20EUR 4,0684 4 028,52 813,43 3 215,09

43RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 1 278,99EUR LIBOR 1 M + marża 2005-05-01 827,59EUR 4,0684 3 366,97 817,39 2 549,58

44RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 2 147,96EUR LIBOR 1 M + marża 2005-05-01 1 389,96EUR 4,0684 5 654,92 1 372,59 4 282,33

45RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 266,73EUR LIBOR 1 M + marża 2005-05-01 153,13EUR 4,0684 622,99 181,87 441,12

46RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 97,66PLN WIBOR 6M +marża 2003-07-01 44,26PLN 1 44,26 44,26 0,00

47 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 75,28EUR EURIBOR 1 M + marża 2005-09-10 45,42EUR 4,0684 184,80 60,82 123,98

48 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 122,27EUR EURIBOR 1 M + marża 2003-09-10 34,04EUR 4,0684 138,50 138,50 0,00

49 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 771,77EUR EURIBOR 1 M + marża 2005-09-10 465,67EUR 4,0684 1 894,52 623,48 1 271,04

50 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 76,12EUR EURIBOR 1 M + marża 2003-09-10 34,51EUR 4,0684 140,40 140,40 0,00

51 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 113,26EUR EURIBOR 1 M + marża 2004-11-25 61,47EUR 4,0684 250,08 114,16 135,92

52 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 59,12EUR EURIBOR 1 M + marża 2004-01-25 21,56EUR 4,0684 87,71 85,30 2,41

53 BRE LEASING 97,98EUR stałe 2003-06-12 16,33EUR 4,0684 75,44 75,44 

46 206,66 16 429,44 29 777,22
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2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym
również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych),
z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.

Na 31.12.2002 roku środki pieniężne  Spółki HOOP S.A w wysokości  3 375 tys.zł stanowiły
zabezpieczenie gwarancji udzielonej przez Fortis Bank  Spółce Bobmark.

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tyt. uzyskania prawa
własności budynków i budowli.

Spółka HOOP SA nie posiada zobowiązań z wymienionych tytułów.

4. Informacja o działalności zaniechanej.

W okresie od 01.01.-31.12.2002 HOOP  SA nie zaniechał żadnego rodzaju działalności gospodarczej,
oraz nie planuje w 2003r  zaniechania jakiejkolwiek działalności.

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie występują.

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2002 r. wyniosły 17.101 tys.zł, a planowane nakłady
inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy wynoszą 59 480 tys.zł.
W 2002 roku Spółka nie poniosła żadnych nakładów na ochronę środowiska nie planuje także żadnych
nakładów na ochronę środowiska w 2003 roku.

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

7.1. Transakcje z podmiotem powiązanym osobowo – BOBMARK International Sp z o.o.

wartość przychodów netto  wyniosła 5 562 tys.zł
zakupy o wartości 4 945 tys.zł
należności na 31.12.2002 r wynoszą 6 000 tys.zł
zobowiązania na 31.12.2002 wynoszą 0 tys.zł

7.2. Transakcje ze spółkami zależnymi :

HOOP SA posiada 99,77% udziałów w spółce „Woda Grodziska Sp.z o.o. oraz 50% udziałów
w spółce  MEGAPAK  (Rosja). Wartość transakcji przeprowadzonych w  2002 ze spółkami zależnymi
oraz stan rozrachunków na dzień 31 12. 2002 roku przedstawiono w  tabeli:

w tys.zł

Spółka Przychody  2002r
Zakupy
2002r

Należności brutto
na 31.12.2002

Zobowiązania na
31.12.2002

Woda Grodziska 0 0 4 226 0
MEGAPAK 19 0 585 0

W bilansie należności od spółki „Woda Grodziska” zostały pomniejszone o 1 739 tys. zł stanowiącą
różnicę między ceną nabycia a wartością nominalną zakupionych wierzytelności. Na należności od
spółki „Megapak” utworzono odpis aktualizujący w wysokości 18 tys. zł
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8.  Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną
lub praw własności.

W  2002 r. Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.

9. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu.

( w przeliczeniu na pełne etaty)
Zatrudnienie 2002

1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych 505
2. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 1258

Zatrudnienie ogółem 1763

10.Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

2002r.
Wynagrodzenia  Zarządu 1.318 tys.zł
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej 156 tys.zł
RAZEM 1.474 tys zł

11.Pożyczki udzielone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Spółka nie udzieliła żadnych pożyczek, gwarancji, poręczeń osobom zarządzającym
i nadzorującym oraz ich osobom bliskim.

12.Informacje o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych ujętych w niniejszym sprawozdaniu
finansowym.

W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat
ubiegłych.

13.Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione
w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Zarejestrowanie przez Sąd nowej emisji
W dniu 21.01.2003r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 10.089 tys.zł.
w wyniku przeprowadzenia w końcu 2002 roku emisji akcji serii D.

Umowa dzierżawy majątku produkcyjnego „Wody Grodziskiej”
Dnia 30.01.2003r. została zawarta umowa , na mocy której  HOOP S.A. dzierżawi od PPWM „Woda
Grodziska” grunty, budynki i budowle oraz wyposażenie, wchodzące  w skład Zakładu Produkcyjnego
mieszczącego się w Grodzisku Wielkopolskim przy
ul. Mikołajczyka 8

Podpisanie umowy  kredytowej na 5 mln.zł. z Fortis Bankiem
Dnia 20 marca 2003r. pomiędzy Fortis Bank Polska S.A. i HOOP S.A. została zawarta umowa
o kredyt odnawialny do wysokości 5 000 tys.zł. w okresie 20.03.2003-31.10.2003 i do wysokości
1 000 tys.zł w okresie 01.11.2003-20.03.2004
Zakup od BOBMARK oddziału samodzielnie sporządzającego bilans i obejmującego zakład
w Iwinach
Dnia 27.02.2003r. pomiędzy HOOP S.A. i BOBMARK International Sp. z o.o. została zawarta
umowa na mocy której Spółka nabyła oddział spółki BOBMARK International Sp. z o.o. w Iwinach,
samodzielnie sporządzający bilans.
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W skład zakupionego oddziału wchodzi głównie zakład produkcyjny w Iwinach użytkowany do tej
pory przez HOOP S.A. na podstawie umowy dzierżawy.

Sprzedaż linii do produkcji napojów do leasingu zwrotnego
Dnia 28.02.2003r. HOOP S.A. dokonała sprzedaży linii technologicznej do rozlewu napojów wraz
z transporterami na rzecz firmy FRANFINANCE POLSKA Sp. z o.o.
i jednocześnie zawarła umowę leasingu finansowego na podstawie której będzie nadal
wykorzystywała tę linię do produkcji napojów.

Umowa pożyczki z ING Lease na finansowanie budowy hali magazynowej w Tychach
Dnia 28.03.2003r. pomiędzy HOOP S.A. i ING Lease Polska Sp. z o.o. zostały zawarte: umowa
leasingu finansowego, umowa dzierżawy gruntu, przedwstępna umowa sprzedaży oraz umowa
pożyczki w wyniku których budowana przez Spółkę w Tychach hala magazynowo-biurowa zostanie
do dnia 10.09.2003r. sprzedana wraz z gruntem do ING Lease Sp. z o.o. a następnie będzie
użytkowana przez HOOP S.A. na podstawie umowy leasingu finansowego. Dla sfinansowania
inwestycji ING Lease Sp. z o.o. udzielił pożyczki w wysokości 7.920 tys.zł do dnia rozpoczęcia biegu
umowy leasingu.

Umowa leasingu z ING Lease na linię KRONES’a
Dnia 25 marca 2003 roku pomiędzy HOOP S.A. i ING Lease Polska Sp. z o.o. została  zawarta
umowa leasingu operacyjnego , w wyniku której ING Lease zobowiązuje się nabyć od firmy
KRONES linię technologiczną do rozlewu napojów wraz z wydmuchiwarką butelek PET, zgodnie
z kontraktem z 2002 roku pomiędzy KRONES i HOOP S.A., a następnie oddać ją spółce HOOP do
odpłatnego używania .

14.Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie
i zakresie przejęcia aktywów i pasywów.

W 1997 roku nastąpiło przekształcenie HOOP International Sp. z o.o w HOOP SA. W jego wyniku
nastąpiła jedynie zmiana  formy prawnej HOOP International Sp. z o.o. – wszystkie aktywa
i pasywa poprzednika zostały przejęte przez HOOP SA.

Przekształcenie nastąpiło na podstawie aktu notarialnego z dnia 10 września 1997 roku –
repetytorium nr 4588/97 I zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd
Gospodarczy , XVI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy, pod numerem RHB 51655 na podstawie
postanowienia z dnia 3 października 1997r.

15.Sprawozdania finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji.

Z uwagi na fakt iż ostatnie 3 lata działalności emitenta przypadały na okres charakteryzujący się
wskaźnikiem inflacji skumulowanej poniżej 100%, nie przedstawia się sprawozdania finansowego
skorygowanego o wskaźnik inflacji.

16.Zmiany zasad rachunkowości oraz zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi
ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych
a uprzednio sporządzanymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
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2001 2000

1. Wartość aktywów według danych uprzednio publikowanych 118 762 110 990

Korekty z tytułu zmian zasad  rachunkowości: 57 073 51 247
- wprowadzenie do ewidencji bilansowej środków trwałych używanych na podstawie

umów leasingu
51 107 44 614

- utworzenie aktywa z tytułu ujemnych różnic przejściowych w podatku dochodowym
od osób prawnych 7 226 7 167

- zmniejszenie wartości rozliczeń międzyokresowych czynnych  dotyczących umów
leasingowych (1 260) (534)

Wartość aktywów po dostosowaniu do zmian zasad rachunkowości: 175 835 162 237

2. Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania według danych uprzednio
publikowanych 84 014 89 052

Korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości: 49 175 44 832
- utworzenie rezerwy z tytułu dodatnich różnic przejściowych w podatku dochodowym
od osób prawnych 1 471 458

- wprowadzenie do ksiąg zobowiązań z tytułu rat leasingowych 45 950 42 910
- zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych dotyczących umów leasingowych (420) (398)

- wprowadzenie do ksiąg zysku z leasingu zwrotnego – pozycja       rozliczana w czasie 3 012 1 862

- korekta wartości rezerwy na odprawy emerytalno - rentowe (838)

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania po dostosowaniu do zmian zasad
rachunkowości 133 189 133 884

3. Wartość wyniku lat ubiegłych według danych  poprzednio publikowanych (10 389) 0

Korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości: 6 415 17
- wprowadzenia do ksiąg środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu –
wyksięgowanie opłat zaliczonych w koszty, wprowadzenie do kosztów amortyzacji oraz
wynik z  leasingu zwrotnego

-294 -2 364

- rezerwa na pdop za lata ubiegłe
-458 -14

- aktywo z tytułu pdop za lata ubiegłe
7 167 2 395

Wartość wyniku lat ubiegłych po dostosowaniu do zmian zasad rachunkowości -3 974 17

4. Wynik finansowy netto roku obrotowego   według danych uprzednio publikowanych 12 810 -10 389

Korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości: 1 483
6 398

- wprowadzenia do ksiąg środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu –
wyksięgowanie opłat zaliczonych w koszty, wprowadzenie do kosztów amortyzacji
oraz wynik z leasingu zwrotnego

1 689 2 070

- aktywo z tytułu pdop za 2001
59 4 772

- korekta wartości rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe
838 0

- rezerwa z tytułu pdop za bieżący rok obrotowy -1 013 - 444

- wyksięgowanie wartości samochodu z leasingu – kradzież
-90

Wynik finansowy netto roku obrotowego  po dostosowaniu do zmian
metodologii

14 293 -3 991
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17.Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego, dokonanych  w stosunku do poprzedniego roku obrotowego oraz ich wpływ na
sytuację finansową.

Dokonane  zmiany zasad rachunkowości z dniem 1 stycznia 2002 roku dostosowane zostały do
nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 roku.

Istotniejsze zmiany dotyczą:

1. w aktywach trwałych
- wprowadzenie do ewidencji bilansowej środków trwałych  używanych na podstawie umów

leasingu,
- przeniesienie kosztów organizacji spółki do rozliczeń międzyokresowych,
- przeniesienie prawa  wieczystego użytkowania gruntów do rzeczowych aktywów trwałych,
- uznanie za inwestycje długoterminowe składników finansowego majątku trwałego,
- ujmowanie w aktywach trwałych - aktywów  podatkowych z tytułu różnic przejściowych

w podatku dochodowym,
- wydzielenie z rozliczeń międzyokresowych, długoterminowych rozliczeń, które zostaną

odpisane w okresie  powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego,
2.  w aktywach obrotowych

- włączenie do aktywów obrotowych należności długoterminowych z tytułu dostaw, robót
i usług,

- włączenie do inwestycji krótkoterminowych udziałów i akcji przeznaczonych do obrotu,
innych krótkoterminowych papierów wartościowych, udzielonych pożyczek
krótkoterminowych, innych aktywów krótkoterminowych, , a także środków pieniężnych
i innych aktywów pieniężnych – czeków, weksli, bonów, lokat  i tym podobnych aktywów,

3. w kapitałach własnych
- odnoszenie w wynik nie podzielony z lat ubiegłych, skutków zmian zasad rachunkowości oraz

błędów podstawowych,
- rozliczanie w wynik bieżący nadwyżki niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych nad

ujemnymi,

4. w rezerwach na zobowiązania - ujmowanie  rezerwy na odroczony podatek dochodowy
rozłącznie z aktywami podatkowymi,

5. wycenę na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych :
− składniki aktywów– po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez BRE Bank S.A, z którego

usług korzysta spółka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,

− składniki pasywów – po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez BRE Bank S.A,
z którego usług korzysta spółka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polskie na ten dzień.

18. Dokonane korekty błędów podstawowych oraz ich wpływ na sytuację finansową.

Nie dokonywano takich korekt.

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis
tych niepewności oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym
związane.

Sprawozdanie Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuacji działalności
w dającej się przewidzieć przyszłości.
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20. Informacje dotyczące połączenia spółek.

W bieżącym okresie obrotowym nie dokonano łączenia spółek. Sprawozdanie finansowe nie
zawiera  danych spółek połączonych.

21.W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji
w jednostkach podporządkowanych – metody praw własności- należy przedstawić skutki,
jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy.

HOOP SA nie stosuje metody praw własności do wyceny udziałów i akcji w jednostkach
podporządkowanych.

Tabela przedstawia skutki spowodowane zastosowaniem wyceny udziałów metodą praw
własności: (w tys zł)

Wartość bilansowa udziałów  2 576
Udział w stracie spółki PPWM „Woda Grodziska” Sp z o.o. za okres od dnia nabycia   (1 473)

Wartość udziałów wyceniona metodą praw własności 1 103

Wpływ na wynik roku bieżącego 1 103

22.Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji oraz inne
informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Spółka sporządza sprawozdanie skonsolidowane po raz pierwszy w 2002 roku, którym obejmuje
spółkę zależną z 99,77% udziałem HOOP SA tj. „Woda Grodziska” Sp. z o.o.

Konsolidacją nie została objęta spółka zależna Targowyj Dom MEGAPAK (Rosja) utworzona
w czerwcu 2002, na podstawie art.58 ust.1 i 3 znowelizowanej ustawy o rachunkowości
(Dz.U.Nr.113,poz.1186)

Podpisy  wszystkich Członków Zarządu

31.03.2003 r. Dariusz Wojdyga  Prezes Zarządu
data                imię i nazwisko                 stanowisko /funkcja  podpis

31.03.2003 r. Marek Jutkiewicz Wiceprezes Zarządu
data              imię i nazwisko                stanowisko /funkcja         podpis

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2003 r. Tomasz Jankowski Dyrektor Finansowy
data  imię i nazwisko                 stanowisko /funkcja podpis

31.03.2003 r. Katarzyna Balcerowicz Główny Księgowy
data                imię i nazwisko          stanowisko /funkcja      podpis
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3 Opinie o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki HOOP S.A.

Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki HOOP S.A.

Przedłożone przez Zarząd, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
środowiskowymi, skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki HOOP S.A. za rok zakończony
31.12.2002, oraz 31.12.2001r. i 31.12.2000r., które były podstawą sporządzenia porównywalnych
danych finansowych, podlegały dostosowaniu do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16.10.2001r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny
i skrót prospektu (Dz. U. Nr 139 poz. 1568).

Sprawozdania finansowe za lata obrotowe zakończone 31.12.2001r. i 31.12.2002r. zaprezentowane
jako dane porównywalne zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Za skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dokonane przekształcenia i dostosowania tych
sprawozdań w sposób umożliwiający ich porównywalność, odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki
HOOP S.A.

Forma prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i porównywalnych danych
finansowych zamieszczonych w Prospekcie i zakres ujawnionych w nich danych zgodne są
z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r. w sprawie szczegółowych
warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i skrót prospektu (Dz. U. Nr 139 poz.
1568), a ujawnione dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez
zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach,
zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za ostatni okres.

Prezentowane w Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe
zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002r.).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 podlegało naszemu badaniu.

Sprawozdanie to zostało zbadane stosownie do postanowień:

- rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694),

- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce.

Wyżej wymienione skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki HOOP S.A. odzwierciedla
prawidłowo, rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej
i rentowności w badanym okresie oraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień
31.12.2002r.

Pełny tekst opinii dotyczącej badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za wyżej
wymieniony okres zawarty jest w punkcie 4.1. Rozdziału VIII.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2001r. podlegało naszemu badaniu.

Pełny tekst opinii zawarty jest w punkcie 2.1.2. Rozdziału VIII.



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny

242

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2000r. podlegało naszemu badaniu.

Pełny tekst opinii zawarty jest w punkcie 2.1.3. Rozdziału VIII.

Zuzanna Kłys: Podmiot uprawniony do badania
     sprawozdań finansowych wpisany na listę
podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym

Biegły rewident                  73 prowadzoną przez KIBR
Nr ewid. 2145

    Deloitte & Touche
Audit Services Sp. z o.o.
w Warszawie, ul. Fredry 6

           Prezes Zarządu Członek Zarządu

       Maria Rzepnikowska    Zuzanna Kłys

Warszawa, dnia 28.05.2003r.
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4 Źródła informacji stanowiące podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego i porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie oraz
opinii

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe wraz z notami
objaśniającymi zawarte w Rozdziale VIII zostały zestawione na podstawie zweryfikowanego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki HOOP S.A. za rok obrotowy 2002 oraz
sprawozdań finansowych za lata obrotowe zakończone 31.12.2000r., 31.12.2001r. sporządzonych
i przedłożonych przez Zarząd wyżej wymienionej Spółki stosownie do obowiązujących przepisów
wskazanych w opiniach biegłych rewidentów, zamieszczonych w punkcie 4.1., oraz opinii i raportów
biegłych rewidentów, dotyczących kolejnych lat obrotowych oraz danych dodatkowych
przygotowanych przez Zarząd na podstawie uprzednio zweryfikowanych ksiąg rachunkowych.

Za sprawozdania finansowe oraz dokonane przekształcenia i dostosowania tych sprawozdań w sposób
umożliwiający ich porównywalność, odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki HOOP S.A.
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4.1 Opinia biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Spółki HOOP S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2002 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu HOOP S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej, dla której HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie, ulica Jana Olbrachta 94 jest jednostką
dominującą, obejmującego:
− wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

− skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 198.166 tys. zł.,

− skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002
roku wykazujący zysk netto w kwocie 16.153 tys. zł.,

− zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do
31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 6.767 tys zł.,

− skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do
31 grudnia 2002 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku
obrotowego w kwocie 570  tys. zł.,

− dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie zostało sporządzone metodą pełną w odniesieniu do jednej jednostki zależnej
podlegającej konsolidacji.

Za sporządzenie wymienionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialność
ponosi Zarząd Spółki HOOP S.A.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do:
- rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U..

Nr 76, poz. 694 z 2002),
- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych

Rewidentów w Polsce,
w taki sposób, by uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii, czy
skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów.

Badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie dokumentacji konsolidacyjnej, z której wynikają
kwoty i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także ocenę
zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości, dokonanych przez Zarząd Spółki znaczących
szacunków oraz ogólną ocenę prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy
przekonani, że przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam wystarczającą podstawę do
wyrażenia naszej opinii.
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 W naszej opinii, w oparciu o wyniki naszego badania, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2002 zostało sporządzone we wszystkich istotnych
aspektach:
 
- zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości

i w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego
jednostek powiązanych, oraz

- zgodnie co do formy i treści z wymogami przywołanych wyżej przepisów prawa oraz wymogami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z późniejszymi
zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu,
z późniejszymi zmianami

i odzwierciedla ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej  Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2002 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego chcielibyśmy zwrócić uwagę na notę nr 23 zawartą w dodatkowych notach
objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w której Zarząd informuje
o spornych zobowiązaniach z tytułu zawartych umów pożyczek przez spółkę PPWM Woda Grodziska
Sp. z o.o. na łączną kwotę 1.000 tys. zł, nie ujętych w księgach, zabezpieczeniu tych zobowiązań na
majątku spółki oraz wycenie nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Obecnie
prowadzone są czynności prawne zmierzające do wyjaśnienia i uregulowania spornych kwestii.
W związku z tym, że ostatecznych skutków nie da się ocenić w sprawozdaniu finansowym nie
utworzono żadnych rezerw na zobowiązania z tego tytułu.

 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2002 jest kompletne w rozumieniu
art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych z późniejszymi zmianami zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze
zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Zuzanna Kłys          Alina Domosławska
Zuzanna Kłys

Członek Zarządu            Członek Zarządu

Biegły rewident ............................................................................

nr ewid. 2145 osoby reprezentujące podmiot

Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.
ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa

............................................................................
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 73
prowadzoną przez KIBR

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2003 r
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4.2 Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2002 wraz z porównywalnymi danymi
finansowymi za rok 2001 i rok 2000

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Dane jednostki dominującej:

a)  HOOP Spółka Akcyjna – jednostka dominująca Grupy Kapitałowej.

b) siedziba : ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa

c) podstawowy przedmiot działalności: produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych,
PKD 1598Z

d) organ prowadzący rejestr : Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000134518.

2. Czas trwania działalności Emitenta i jednostki zależnej z Grupy Kapitałowej jest nieograniczony.

3. Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: 01.01.2002r. - 31.12.2002r. oraz
okresy porównywalne 01.01.2001r. – 31.12.2001r. i 01.01.2000r. – 31.12.2000r. Objęcie udziałów
w spółce zależnej, której sprawozdanie podlega konsolidacji, nastąpiło w roku 2002 , wobec czego
jako sprawozdanie za okres 01.01.2001 r.-31.12.2001 r. na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki
inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych
prezentuje się sprawozdanie jednostkowe spółki dominującej.

4. Skład organów spółki dominującej:

Zarząd: Dariusz Wojdyga – Prezes, Marek Jutkiewicz – Wiceprezes.

Rada Nadzorcza: Andrzej Jesionek – Przewodniczący, Tadeusz Czichon – Członek, Beata Wojdyga –
Członek, Aleksandra Jutkiewicz – Członek.

W roku obrotowym 2002 nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu spółki dominującej.  W 2002
roku Członkiem Rady Nadzorczej  spółki dominującej  był Łukasz Tatarkiewicz  ( do 15.10.2002
roku).

5. W skład jednostek Grupy Kapitałowej nie wchodzą jednostki sporządzające sprawozdania
finansowe.

6. Informacje dotyczące połączenia spółek.

       W bieżącym okresie obrotowym nie dokonano łączenia spółek. Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe nie zawiera danych spółek połączonych.
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7. Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta

Grupę Kapitałową tworzą:

- HOOP S.A.  jako jednostka dominująca,
- Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o. o. jako spółka

zależna objęta sprawozdaniem skonsolidowanym,
- Targowyj Dom ”Megapak”  jako spółka zależna, która nie została objęta skonsolidowanym

sprawozdaniem finansowym w oparciu o zapisy art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

       Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „Woda Grodziska” Sp. z o.o.

a) siedziba : ul. Mikołajczyka 8, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
b) podstawowy przedmiot działalności: produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych,

PKD 1598Z
c) organ prowadzący rejestr : Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, KRS 0000039026,
      d) procent posiadanego kapitału – 99,77%, udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 99,77%

        Targowyj Dom „Megapak” – Rosja

podstawowy przedmiot działalności: handel towarami powszechnego użytku i art. spożywczymi
jednostka nie podlega konsolidacji z uwagi na nieznaczne, w stosunku do spółki dominującej
wartości aktywów, przychodów ze sprzedaży i wyniku finansowego:

                             przychody ze sprzedaży za rok 2002 – 1 589 tys.zł,
                             wartość aktywów  na 31.12.2002 r.– 1 525 tys.zł,
                             strata za rok 2002 – 367 tys.zł

a) procent posiadanego kapitału – 50 %, udział w ogólnej liczbie głosów na WZA – 50%

9. Skonsolidowane sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości - nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności spółek tworzących Grupę Kapitałową.

10. Porównywalność sprawozdań

Dane sprawozdania jednostkowego spółki dominującej za okres porównywalny /rok 2001 i 2000/
podlegały przekształceniu według zasad rachunkowości obowiązujących od 1 stycznia 2002 roku
w celu zapewnienia porównywalności. Objaśnienie różnic w stosunku do uprzednio
publikowanych sprawozdań zawiera dodatkowa nota objaśniająca nr 16.

HOOP S.A. – jednostka
dominująca

PPWM „Woda Grodziska „
Sp z o.o. – spółka zależna

Targowyj Dom „Megapak”
spółka zależna nie
podlegająca konsolidacji
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11. Korekty  wynikające z opinii podmiotów uprawnionych  do badania.

Opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania za poprzednie okresy nie zawierały
zastrzeżeń w związku z czym w przekształconym sprawozdaniu finansowym oraz porównywalnych
danych finansowych nie dokonywano korekt.

12. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz
zasady konsolidacji sprawozdań w grupie kapitałowej HOOP S.A.

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostki Grupy Kapitałowej, zaliczane do aktywów trwałych,
prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe. W roku bieżącym dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości
oprogramowania komputerowego w kwocie 2 tys.zł

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości
niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości
niematerialne amortyzuje się metodą liniową  przy zastosowaniu następujących okresów amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne Okres amortyzacji w latach
Oprogramowanie komputerowe 2 –3,3
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 5-10

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane są jednorazowo.

Odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość przyjęto do używania.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na
potrzeby jednostek Grupy Kapitałowej.

Środki trwałe zakupione przed 1.01.1995r. podlegające aktualizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami wyceniane są według wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji
zostały ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny.
Pozostałe środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na
ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki
amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności środków
trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.
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W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki amortyzacji liniowej:

- grupa 0  od 5 %  do 10%
- grupa I  od  1,5%  do 4,5%
- grupa II od 1,5 % do 4,5%
- grupa III  od 6 % do 30 %
- grupa IV od 6 % do 30%
- grupa V 14%
- grupa VI od 10% do 20%
- grupa VII od 12,5 % do 20%
- grupa VIII od 12,5 % do 25%

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane są jednorazowo.
Ulepszenia w obcych obiektach amortyzowane są w okresie zgodnym z okresem amortyzacji dla
obiektu.
Odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania. W przypadku
wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy
aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy te obciążają pozostałe koszty
operacyjne. W roku 2002 dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych
przeznaczonych do likwidacji w wysokości 494 tys.zł.

Za aktywa trwałe uznaje się również obce środki trwałe przyjęte do odpłatnego używania na podstawie
umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, jeżeli umowa spełnia jeden z warunków
określonych w art.3 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym
charakterze, zaliczone do majątku jednostki, amortyzuje się w okresie ekonomicznej przydatności
środka.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy,
montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów
poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia
bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice

kursowe.
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia
okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.
Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających
z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub
innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów
trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia
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Za inwestycje krótkoterminowe  uznaje się aktywa wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12
miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowiące
środki pieniężne.

Inwestycje krótkoterminowe wyceniono w bilansie według ceny nabycia.
Pożyczki udzielone wycenione są w kwotach wymagających zapłaty.
Nie zaistniała potrzeba dokonania odpisów aktualizujących wartość inwestycji.

Zapasy

Materiały i towary na dzień bilansowy wyceniono w  cenach zakupu  Na dzień bilansowy ceny
materiałów i towarów porównano z cenami sprzedaży netto. Odpisy aktualizujące wartość materiałów
i towarów wynikające z wyceny w cenach sprzedaży netto zaliczono odpowiednio do pozostałych
kosztów operacyjnych.

Rozchód materiałów i towarów następuje według cen ewidencyjnych. (rozliczanie odchyleń następuje
co miesiąc ), jednostki Grupy Kapitałowej stosują zasadę FIFO.

Produkcja w toku
Produkcję w toku wyceniono w koszcie materiałów bezpośrednich.

Produkty gotowe wyceniono na poziomie planowanego kosztu wytworzenia skorygowanego
o odchylenia od cen ewidencyjnych.

Na dzień bilansowy wycena zapasów nie jest wyższa niż  ceny sprzedaży netto .

Rozrachunki

Należności
Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
z zachowaniem ostrożności.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:
- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności nie objętej

zabezpieczeniem,
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100%

należności,
- kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega a spłata należności nie jest prawdopodobna

- do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
- stanowiących równowartość kwot podwyższających należności – do wysokości tych kwot,
- przeterminowanych – 100% odpisu na należności przeterminowane powyżej 180 dni,
- nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w wysokości

100%
- według indywidualnej oceny,
Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych
w odniesieniu do należności głównych oraz kosztów finansowych w odniesieniu do odsetek.
Należności inne niż handlowe, które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia
bilansowego, wykazuje się w aktywach trwałych w pozycji ‘Należności długoterminowe’.

Zobowiązania
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o
wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych
aktywów Spółek Grupy Kapitałowej.
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Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których /zgodnie z warunkami
umowy/ uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub
drogą wymiany na instrumenty finansowe.

Środki pieniężne

Wycenia się według wartości nominalnej.

Różnice kursowe

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzystają  Spółki Grupy
Kapitałowej  – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty
należności lub zobowiązań,

- Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że
w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostki dokumencie ustalony został inny kurs –
w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych:
- składniki aktywów– po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez BRE Bank S.A, z którego

usług korzystają Spółki Grupy Kapitałowej, nie wyższym jednak od kursu średniego
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,

- składniki pasywów – po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez BRE Bank S.A,
z którego usług korzystają spółki, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polskie na ten dzień,

Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów
i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności
i zobowiązań w walutach  obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Rezerwy

Rezerwy tworzone są na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, których wartość możliwa
jest do wiarygodnego oszacowania.
Rezerwy tworzone są między innymi na poniższe  zobowiązania:
 - odroczony podatek dochodowy, tworzone w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych

między wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową,
 - przyszłe świadczenia pracownicze –odprawy emerytalno - rentowe,
 - skutki toczących się postępowań przeciwko spółkom,
 - inne przyszłe zobowiązania wynikające ze spraw w toku.

Rezerwy na odprawy emerytalno - rentowe wycenia się w wysokości oszacowanej metodami
aktuarialnymi. Wartość pozostałych rezerw ustalana jest w wysokości szacunków własnych. Tworzy się
je w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
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Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są:
- koszty organizacji spółki dominującej,
- jednorazowe roczne opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych, osobowych, prenumeraty

czasopism, itp.
- odpis na ZFŚŚ rozliczany w ciągu roku,
- pobrane z góry odsetki od kredytów i pożyczek.

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są ponadto aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.

Z punktu widzenia okresu rozliczenia, czynne rozliczenia międzyokresowe kwalifikowane są do
aktywów krótko lub długoterminowych.
Do odpisu czynnych rozliczeń międzyokresowych Spółki Grupy Kapitałowej stosują indywidualnie
oszacowany okres, w zależności od charakteru i wartości rozliczanej pozycji.
Na dzień bilansowy wycena rozliczeń międzyokresowych czynnych dokonywana jest przy
zastosowaniu zasady ostrożności.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są świadczenia przyjęte przez Spółki Grupy
Kapitałowej, które nie stanowią jeszcze zobowiązania do zapłaty. Świadczenia te ustala się w ich
przewidywanej wysokości, przypadającej na bieżący okres. Przy ustalaniu odpisów rozliczeń
międzyokresowych, uwzględniana jest zasada ostrożności, a przede wszystkim zasada współmierności
kosztów do przychodów, których uzyskaniu one służą.

Koszt urlopów pracowniczych.
Pracownikom Spółek Grupy Kapitałowej przysługuje prawo do urlopów na warunkach określonych
w przepisach kodeksu pracy. Spółki uznają koszt urlopów pracowniczych na bazie memoriałowej.
Zobowiązanie z tytułu urlopów pracowniczych ustalane jest w oparciu o różnicę pomiędzy faktycznym
stanem wykorzystania urlopów przez pracowników, a stanem jaki wynikałby z wykorzystania
proporcjonalnego do upływu czasu.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów Spółek Grupy Kapitałowej  obejmują w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych

fakturami VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach
sprawozdawczych,

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, rozliczane równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych sfinansowanych

- wartość przyjętych nieodpłatnie w tym w drodze darowizny środków trwałych, środków trwałych
w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczana równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników majątku,

- ujemna wartość firmy, jako różnica niższej ceny nabycia jednostki lub zorganizowanej części od
wartości godziwej przyjętych aktywów netto,

- zysk z tytułu realizacji umów leasingu zwrotnego.

Podatek odroczony

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

Spółki Grupy Kapitałowej ustalają aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku
z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości.
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do
odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które
spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Spółki Grupy kapitałowej  tworzą rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku
z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych
wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które
spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki
podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych
z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki dominującej i wpisanej
w KRS.

Kapitał zapasowy Grupy Kapitałowej tworzony jest:
- z nadwyżki z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałej po  pokryciu kosztów

związanych z emisją,
- z podziału zysku,
- z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu

o odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych
w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczenie kapitału zapasowego określają Statuty Spółek.

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów
tj.:

- urzędowej wyceny środków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych /bez
możliwości przeznaczenia do podziału/,

Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia Statutu
Spółki dominującej na rozwój Spółki.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do
decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy, Wspólników a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości
dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółki Grupy Kapitałowej uznają uprawdopodobnione powstanie w okresie
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia
wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału
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własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców
lub właścicieli.

Koszty i straty

Przez koszty i straty Spółki Grupy Kapitałowej rozumieją uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia
wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia
kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez
udziałowców lub właścicieli.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

(pośrednio związanych z działalnością operacyjną Spółek Grupy Kapitałowej),
2. wynik operacji finansowych,

3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza
działalnością operacyjną Spółek Grupy Kapitałowej  i nie związane z ogólnym ryzykiem ich
prowadzenia),

4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego
podatnikiem są Spółki, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część
odroczoną i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem
rezerwy i  aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Uznawanie i wycena instrumentów finansowych

Wszystkie inwestycje będące instrumentami finansowymi w dniu ich nabycia są klasyfikowane do
jednej z trzech kategorii: przeznaczone do obrotu, dostępne do sprzedaży lub utrzymywane do terminu
zapadalności.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Grupa Kapitałowa klasyfikuje aktywa finansowe,
które zostały nabyte lub powstały w celu uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych
(w terminie do trzech miesięcy) wahań cen oraz aktywa finansowe, które niezależnie od powodu, dla
którego zostały nabyte stanowią grupę aktywów, która wykorzystywana była ostatnio do realizacji
korzyści w wyniku wahań cen. Instrumenty pochodne będące aktywami zawsze uznaje się za
przeznaczone do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią instrument zabezpieczający.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności (wymagalności) Grupa
Kapitałowa zalicza aktywa finansowe o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub
ustalonym terminie zapadalności, które zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu
terminu zapadalności, z wyjątkiem udzielonych pożyczek i wierzytelności własnych.

Wszelkie pożyczki i należności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle art. 3. ust 1.
pkt. 23 Ustawy, powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków
pieniężnych, towarów lub usług, których Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie,
kwalifikuje się do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych.

Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Grupa Kapitałowa zalicza wszelkie aktywa
finansowe nie będące: pożyczkami udzielonymi i należnościami własnymi, aktywami finansowymi
utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności oraz aktywami finansowymi przeznaczonymi do
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obrotu. Do aktywów dostępnych do sprzedaży zalicza się w szczególności udziały w innych
podmiotach nie będących podmiotami podporządkowanymi, które Grupa Kapitałowa nie przeznaczyła
do sprzedaży w krótkim terminie.

Zobowiązania finansowe klasyfikowane są do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne,
których wartość godziwa jest mniejsza od zera oraz zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych
instrumentów finansowych w przypadku sprzedaży krótkiej zaliczane są do zobowiązań finansowych
przeznaczonych do obrotu, wszelkie inne zobowiązania finansowe klasyfikowane są do pozostałych
zobowiązań finansowych.

Na dzień zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości
godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych innych aktywów, a zobowiązania finansowe
w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości uzyskanych składników majątkowych.

Według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej Spółka wycenia
aktywa utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne oraz pozostałe
zobowiązania finansowe, których Grupa Kapitałowa nie zakwalifikowała jako przeznaczone do
obrotu. W przypadku należności i zobowiązań o krótkim terminie zapadalności/ wymagalności
(handlowych), dla których efekt dyskonta nie jest znaczący, Grupa Kapitałowa wycenia je wg kwoty
wymagającej zapłaty. W przypadku należności krótkoterminowych uwzględnia się fakt trwałej utraty
wartości aktywów, co oznacza, że wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisów aktualizacyjnych.

Według wartości godziwej Grupa Kapitałowa wycenia aktywa i zobowiązania finansowe
przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie będących
częścią powiązań zabezpieczających ujmuje się jako przychody lub koszty finansowe w rachunku
zysków i strat w momencie ich wystąpienia. W przypadku aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży, zmiany wartości godziwej tych instrumentów Grupa Kapitałowa zalicza do rachunku
zysków i strat jako przychody (koszty) finansowe lub ujmuje w wydzielonej pozycji kapitałów
własnych, do momentu usunięcia aktywa z bilansu w wyniku sprzedaży, wygaśnięcia praw z aktywa,
realizacji itp. lub rozpoznania trwałej utraty jego wartości, w którym to momencie skumulowany
zysk/stratę uprzednio ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny zalicza się do rachunku zysków i strat
danego okresu.

Aktyw finansowy zostaje usunięty z bilansu tylko, wtedy gdy Grupa Kapitałowa utraci kontrolę nad
nim w wyniku sprzedaży, wygaśnięcia lub realizacji aktywa. Zobowiązanie finansowe zostaje usunięte
z bilansu tylko wtedy, gdy zobowiązanie to wygaśnie w wyniku wypełnienia zobowiązania, jego
wygaśnięcia lub anulowania.

Zasady konsolidacji w Grupie Kapitałowej HOOP SA

Procedury organizacyjne
1. Na każdy dzień bilansowy, skład i struktura Grupy Kapitałowej określana jest przez jednostkę

dominującą.
2. Jednostki powiązane spełniające warunki konsolidacji, podlegają włączeniu do

skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dnia objęcia kontroli, współkontroli lub
rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu, do dnia utraty kontroli, współkontroli lub
ustania wywierania znaczącego wpływu,

3. Jednostki powiązane stosują do celów konsolidacji jednolite zasady rachunkowości
obowiązujące w jednostce dominującej oraz jednolitą formę i zakres sprawozdań
jednostkowych, będących podstawą konsolidacji w Grupie. Dane jednostek o odmiennych
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zasadach rachunkowości , do celów konsolidacji podlegają przekształceniom odpowiednio do
zasad rachunkowości jednostki dominującej,

4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres
obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej,

5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wyrażone jest w walucie polskiej .
6. Jednostka zależna konsolidowana metodą pełną dokonuje uzgodnień wzajemnych transakcji

okresu sprawozdawczego oraz wzajemnych rozrachunków na dzień bilansowy.

Procedury merytoryczne
Jednostki podporządkowane ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według
poniższych metod:
dane jednostek zależnych - metodą pełną, według której skonsolidowane sprawozdanie finansowe
sporządzane jest poprzez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań tych jednostek z danymi
sprawozdania jednostki dominującej, bez względu na procentowy udział jednostki dominującej we
własności jednostek zależnych oraz dokonanie wyłączeń i korekt konsolidacyjnych,
Korekty konsolidacyjne
- wyłączenie obrotów z operacji dokonanych w okresie sprawozdawczym między jednostkami

powiązanymi objętymi konsolidacją metodą pełną,
- korekty zysków lub strat nie zrealizowanych w Grupie, zawartych w skonsolidowanych aktywach

i powstałych w wyniku sprzedaży składników aktywów po cenach innych niż ich wartość
księgowa netto,

- wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań z wszelkich tytułów,
- wyłączenie z kapitałów udziału w kapitale udziałowców mniejszościowych,
- ustalenie odpisów ujemnej wartości firmy.
Dane porównywalne tj. dane jednostki dominującej podlegały przekształceniom opisanym
w dodatkowych notach objaśniających - punkt 16.
W latach poprzednich nie sporządzano sprawozdania skonsolidowanego wobec czego dane finansowe
nie podlegały korektom wynikającym z zastrzeżeń podmiotów badających.

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych.
Zdaniem Zarządu HOOP S. A. wartość księgowa aktywów netto PPWM ‘Woda Grodziska” Sp. z o. o.
nie odbiega od wartości rynkowej. Dla odpisywania ujemnej wartości firmy przyjęto okres 5 lat.

13. Średnie kursy wymiany złotego.

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym
notowania średnich kursów wymiany złotego  w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank
Polski przedstawiały się następująco:

okres bieżący okres porównywalny
2002 2001 2000

1. kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 4,0202 3,5219 3,8544
2. kurs średni, obliczony jako średnia

arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie

3,8697 3,6509 4,0046

3. najwyższy  kurs w okresie /Tab. nr
136/A/NBP/2002,  Tab. nr 180/A/NBP/2001,

Tab.nr 3/A/NBP/2000
4,2116 3,9569 4,2797

4. najniższy kurs w okresie /Tab. nr
5/A/NBP/2002, Tab. Nr 113/A/NBP/2001,

tab.176/A/NBP/2000
3,5015 3,3564 3,8193
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14 . Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów
pieniężnych w przeliczeniu na EURO.

14.1  Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu

okres bieżący okres porównywalny
2002 2001 2000

A k t y w a    r a z e m 49 293 49 926 42 092

I Aktywa trwałe 25 676 26 302 23 323

II Aktywa obrotowe 23 617 23 624  18 769

P a s y w a   r a z e m 49 293 49 926    42 092

I Kapitał własny 8 925 12 109    7 356

II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40.368 37 817    34 736

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony
przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,0202 zł/EURO

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego 2001 przyjęto kurs EURO
ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,5219 zł./EURO.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego 2000 przyjęto kurs EURO
ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,8544 zł./EURO.

 14.2 Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat

w tys. EURO
okres bieżący okres porównywalny

2002 2001 2000
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów

i materiałów
90 469 90 601 69 389

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów

 55 514 65 033 51 945

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 34 955 25 568 17 444
VI. Zysk (strata) na sprzedaży 2 226 962 -4 337
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 650 5 201 -662
X. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 4 380 4 177 -2 077
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - -
XIV. Zysk(strata) brutto 4 391   4 177 -2 077
XXII. Zysk (strata) netto  4 174     3 915 -997

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres bieżący  przyjęto kurs średni EURO, obliczony
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,
ustalonych przez NBP na ten dzień tj. kurs  3,8697 zł/EURO
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Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres porównywalny 2001 przyjęto  średni kurs
EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,6509 zł/EURO.
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres porównywalny 2000 przyjęto średni kurs
EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,0046  zł/EURO.

14. 3 Podstawowe pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

w tys. EURO
okres bieżący okres porównywalny

2002 2001 2000
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 670 10 309 2 297
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 062 -3 392 -1 177
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 460 -6 846 -492
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 148 71 628
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 142 74 653
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 271 1 094 407
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 1 255 1 271 1 094

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto następujące kursy
EURO:

- danych z pozycji A,B,C,D - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na
ten dzień
tj. kurs 3,8697 zł/EURO,

- danych z pozycji F – kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  31 grudnia 2001 roku
tj. kurs 3,5219 zł/EURO,

- danych z pozycji E,G - kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  31 grudnia 2002 roku
tj. kurs 4,0202 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny 2001 przyjęto
następujące kursy EURO:

- danych z pozycji A,B,C,D - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na
ten dzień tj. kurs 3,6509 zł/EURO

- danych z pozycji F – kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  31 grudnia 2000 roku
tj. kurs 3,8544 zł/EURO

- danych z pozycji E,G - kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  30 grudnia 2001 roku
tj. kurs 3,5219 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny 2000 przyjęto
następujące kursy EURO:

- danych z pozycji A,B,C,D - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na
ten dzień tj. kurs 4,0046 zł/EURO

- danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na ten dzień  31 grudnia 1999 roku
tj. kurs 4,1689 zł/EURO

- danych z pozycji E,G - kurs ustalony przez NBP na ten dzień  30 grudnia 2000 roku
tj. kurs 3,8544 zł/EURO.
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15.  Różnice pomiędzy polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości

Spółki Grupy Kapitałowej stosują zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości. Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów
różnią się od wielkości, które wykazane byłyby w sprawozdaniach finansowych sporządzonych
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR").
Różnice pomiędzy przyjętymi zasadami rachunkowości w Grupie, a MSR wynikają z kwestii
przedstawionych poniżej.

15a. Ujęcie skutków hiperinflacji w latach ubiegłych

W sprawozdaniu skonsolidowanym i sprawozdaniu jednostkowym  skutki hiperinflacji nie zostały
ujęte zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 29, Rachunkowość w warunkach
hiperinflacji. Dotyczy to  składników majątku trwałego nabytych w okresie hiperinflacji w latach
ubiegłych, których ceny nabycia należałoby doprowadzić do poziomu cen odpowiadającego sile
nabywczej na dzień bilansowy w sprawozdaniach sporządzanych w tym okresie. Skorygowana w
ten sposób wartość bilansowa tych środków i innych aktywów niepieniężnych staje się ceną
nabycia lub kosztem wytworzenia w sprawozdaniach późniejszych, będącym podstawą odpisów
amortyzacyjnych. W przybliżeniu dotyczy to środków trwałych nabytych w okresie do drugiej
połowy roku obrotowego 1996.

15b. Przeszacowanie środków trwałych

Część środków trwałych jednostki dominującej wykazywana jest według wartości przeszacowanej
wyznaczonej według stanu na dzień 1.01.1995 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 20 stycznia 1995 roku / Dz.U. nr 7 poz. 34/. Zastosowana metoda przeszacowania środków
trwałych nie spełnia jednak wymogów MSR dotyczących wyceny środków trwałych według
wartości przeszacowanej gdyż według MSR, na dzień bilansowy wartość przeszacowana nie
powinna znacząco odbiegać od wartości godziwej. Ostatnia aktualizacja środków trwałych Spółki
dokonana została według poziomu cen z września 1994 roku, w związku z czym wartości
przeszacowane mogą istotnie różnić się od wartości godziwej środków trwałych na koniec okresu.
Ponadto, przeszacowaniem należy objąć wszystkie środki trwałe w danej grupie, a nie jedynie te
nabyte w okresie przed 1 stycznia 1995 roku.

15c. Specjalistyczne części zamienne

W sprawozdaniu grupy kapitałowej  części zamienne wykazywane są jako składnik zapasów.
Zgodnie z MSR specjalistyczne części zamienne wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok lub
wykorzystywane wyłącznie do konserwacji lub serwisowania pewnych środków trwałych powinny
być również zaliczone do środków trwałych i podlegać amortyzacji w okresie nie dłuższym niż
dany środek trwały.

15d. Kapitalizacja kosztów finansowych

Zgodnie z PSR cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków
trwałych obejmuje naliczone za czas trwania środków trwałych w budowie odsetki, prowizje
i różnice kursowe od pożyczek, kredytów, przedpłat i zobowiązań służących sfinansowaniu zakupu
lub budowy środków trwałych. W myśl MSR (podejście wzorcowe) koszty finansowania
zewnętrznego należy ujmować jako koszty okresu, w którym je poniesiono niezależnie od sposobu
wykorzystania pożyczki lub kredytu. Według MSR w podejściu „alternatywnym” koszty finansowe
wynikające z pozycji zobowiązań specyficznie odnoszących się do nakładów na środki trwałe
w budowie podlegają kapitalizacji w te nakłady, a ponadto koszty finansowe wynikające
z pozostałych zobowiązań o naturze ogólnej, w oparciu o wyliczenie średniej efektywnej stopy
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kosztów finansowych, są kapitalizowane w pozostałe nakłady na środki trwałe w budowie. Koszty
finansowe są kapitalizowane do danych nakładów na środki trwałe w budowie do dnia oddania do
użytkowania środków trwałych. Spółka kapitalizuje wg PSR wyłącznie koszty finansowe związane
bezpośrednio z nakładami na środki trwałe w budowie.

15e. Zakres ujawnień

Wymogi niektórych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wprowadzają ponadto,
rozszerzony zakres ujawnień w stosunku do zakresu danych wykazywanych w Raporcie
Rocznym.
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SKONSOLIDOWANY BILANS nota Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001*

Stan na
31.12.2000*

AKTYWA

I. Aktywa trwałe  103 221 92 634 89 895
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 677 898 502
          - wartość firmy  - - -
      2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych - -
      3. Rzeczowe aktywa trwałe 2 95 756 83 650 81 147
      4. Należności długoterminowe 3,8 1 875 837 916
          4.1. Od jednostek powiązanych  - - -
          4.2. Od pozostałych jednostek  1 875 837 916
      5. Inwestycje długoterminowe 4 1 -
          5.1. Nieruchomości  - -
          5.2. Wartości niematerialne i prawne  - -
          5.3. Długoterminowe aktywa finansowe  1 0
                a) w jednostkach powiązanych, w tym:  1 0 -
                 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
                    wyceniane metodą praw własności  - - -

                 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i
                    współzależnych nie objętych konsolidacją  1 - -

                b) w pozostałych jednostkach  - -
          5.4. Inne inwestycje długoterminowe  - -
       6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 4 912 7 249 7 330
          6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  4 912 7 226 7 167
          6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe  - 23 163

II. Aktywa obrotowe  94 945 83 201 72 342
      1. Zapasy 6 24 300 17 623 15 450
      2. Należności krótkoterminowe 7,8 64 680 56 691 52 180
          2.1. Od jednostek powiązanych  6 000 9 789 0
          2.2. Od pozostałych jednostek  58 680 46 902 52 180
      3. Inwestycje krótkoterminowe 9 5 614 8 368 4 216
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  5 614 8 368 4 216
                 a) w jednostkach powiązanych  567 - -
                 b) w pozostałych jednostkach  - 3 891 0
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  5 047 4 477 4 216
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe  - - -
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 351 519 496

AKTYWA RAZEM 198 166 175 835 162 237

* Grupa Kapitałowa HOOP S.A. powstała w roku 2002. Jako dane porównywalne za lata 2001
i 2000 Spółka zaprezentowała sprawozdania finansowe podmiotu dominującego – HOOP S.A.
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PASYWA

I. Kapitał własny  35 879 42 646 28 353
      1. Kapitał zakładowy 12 631 631 631
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
          (wielkość ujemna)  - - -

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 (22 920) - -
      4. Kapitał zapasowy 14 32 636 30 202 30 199
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 44 58 61
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 1 436 1 436 1 436
      7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych  0 0 -
          a) dodatnie różnice kursowe  - - -
          b) ujemne różnice kursowe  - - -
      8. Zysk (strata) z lat ubiegłych  7 899 (3 974) 17
      9. Zysk (strata) netto  16 153 14 293 (3 991)
    10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)

- - -

II. Kapitały mniejszości 17 4 - -
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 18 2 404 - -
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  159 879 133 189 133 884
      1. Rezerwy na zobowiązania 19 2 905 2 881 1 812
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  3 1 471 458
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  108 16 554
                 a) długoterminowa  44 16 554
                 b) krótkoterminowa  64 - -
          1.3. Pozostałe rezerwy  2 794 1 394 800
                 a) długoterminowe  1 204 - -
                 b) krótkoterminowe  1 590 1 394 800
      2. Zobowiązania długoterminowe 20 32 566 39 571 40 090
          2.1. Wobec jednostek powiązanych  - - -
          2.2. Wobec pozostałych jednostek  32 566 39 571 40 090
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 21 113 810 79 217 82 082
          3.1. Wobec jednostek powiązanych  - 10 199 0
          3.2. Wobec pozostałych jednostek  108 617 65 790 79 282
          3.3. Fundusze specjalne  5 193 3 228 2 800
      4. Rozliczenia międzyokresowe 22 10 598 11 520 9 900
          4.1. Ujemna wartość firmy  123 892 1 812
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe  10 475 10 628 8 088
                 a) długoterminowe  5 936 7 543 6 148
                 b) krótkoterminowe  4 539 3 085 1 940

PASYWA RAZEM  198 166 175 835 162 237

Wartość księgowa  35 879 42 646 28 353
Liczba akcji  518 760 630 536 630 536
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 69,16 67,63 44,97
Rozwodniona liczba akcji  593 277 - -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 60,48 - -
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POZYCJE POZABILANSOWE nota
Stan na

31.12.2002
Stan na

31.12.2001
Stan na

31.12.2000
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 3 375- - -
    1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - - -
            - udzielonych gwarancji i poręczeń - - -
            - - - -
            ... - - -
    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - - -
            - udzielonych gwarancji i poręczeń - - -
            -zabezpieczenia gwarancji udzielonej przez Fortis Bank
              Spółce Bobmark 3 375 -

-

            ... - -

3. Inne (z tytułu) - -
-linia do rozlewu wód 1 500 - -
-owijarka palet 92 - -
-transporter rolkowy 5 - -
-środki transportu 535 - -

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 2 132 - -

Pozycje pozabilansowe, razem 5 507 -
-
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SKONSOLIDOWANY  RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT

nota
01.01-

31.12.2002
01.01-

31.12.2001
01.01-

31.12.2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
    i materiałów, w tym:  350 086 330 776 2 77 874

    - od jednostek powiązanych  5 581 67 197 52 546
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 330 641 266 364 226 415
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 19 445 64 412 51 459
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
tym:

 214 823 237 429 208 017

   - od jednostek powiązanych  2 707 58 689 44 741
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 197 281 176 516 160 340
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  17 542 60 913 47 677
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)  135 263 93 347 69 857
IV. Koszty sprzedaży 26 104 818 72 446 69 780
V. Koszty ogólnego zarządu 26 21 831 17 390  17 455

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)  8 614 3 511 (17 368)
VII. Pozostałe przychody operacyjne  28 412 23 311 18 064
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  928 767 713
       2. Dotacje  - - -
       3. Inne przychody operacyjne 27 27 484 22 544 17 351
VIII. Pozostałe koszty operacyjne  7 422 7 835 3 349
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  4 - -
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  4 714 3 894 2 888
       3. Inne koszty operacyjne 28 2 704 3 941 461

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)  29 604 18 987 (2 653)
X. Przychody finansowe 29 271 4 660 1 936
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  - - -
         - od jednostek powiązanych  - - -
     2. Odsetki, w tym:  212 285 222
         - od jednostek powiązanych  - - -
     3. Zysk ze zbycia inwestycji  59 - 33
     4. Aktualizacja wartości inwestycji  - - -
     5. Inne  - 4 375 1 681
XI. Koszty finansowe 30 12 926 8 399 7 602
     1. Odsetki, w tym:  5 697 8 399 6 694
         - dla jednostek powiązanych  - - -
     2. Strata ze zbycia inwestycji  - - -
     3. Aktualizacja wartości inwestycji  - - -
     4. Inne  7 229 - 908
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
        podporządkowanych - - -

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)  16 949 15 248 (8 319)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)  0 0 0
         1. Zyski nadzwyczajne - - -
         2. Straty nadzwyczajne - - -
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych  - - -
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych  41 - -

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)  16 990 15 248 (8 319)
XVIII. Podatek dochodowy 31 845 955 (4 328)
           a) część bieżąca  - - -
           b) część odroczona  845 955 (4328)
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)

- - -

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności  - - -

XXI. (Zyski) straty mniejszości  (8) - -
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 32 16 153 14 293 (3 991)

Zysk (strata) netto (zanualizowany)  16 153 14 293 (3 991)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  518 760 630 536 630 536
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 33 31,14 22,67 (6,33)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  593 277 - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 33 27,23 - -
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM
KAPITALE WŁASNYM

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 34 747 21 938 32 327
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 7 899 6 415 17
    b) korekty błędów  podstawowych - - -

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

42 646 28 353 32 344

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 631 631 631
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego - - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                     - emisji akcji (wydania udziałów) - - -
                 b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
                     - umorzenia akcji (udziałów) - - -

           1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 631 631 631
       2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu - - -
           2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - - -
                  a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                  b) zmniejszenia (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) (22 920) - -
                       - nabycia (22 920) - -
                  b) zmniejszenia (z tytułu) - - -

           3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu (22 920) - -
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 202 30 198 21 095
           4.1. Zmiany kapitału zapasowego - - -
                  a) zwiększenia (z tytułu) 2 434 4 9 104
                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - - -
                     - z podziału zysku (ustawowo) - - -
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
                        wartość) 2 421 - 9 098

                     -z aktualizacji wyceny 13 4 6
                 b) zmniejszenie (z tytułu) - - -
                     - pokrycia straty - - -

          4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 636 30 202 30 199
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 58 62 67
          5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                 b) zmniejszenia (z tytułu) 14 4 6
                     - zbycia środków trwałych 13 4 6
                     - zaokrąglenia 1

          5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 44 58 61
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 436 1 436 1 436
           6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - - -
                  a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                  b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
           6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 436 1 436 1 436
       7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych - - -
       8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 421 (10 389) 9 098
           8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 810 - 9 098
                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 7 899 6 415 17
                  b) korekty błędów  podstawowych - - -
           8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do
                  danych  porównywalnych

20 709 6 415 9 115

                  a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                      - podziału zysku z lat ubiegłych - - -
                  b) zmniejszenia (z tytułu) 12 810 - 9 098
                       -pokrycie straty z lat ubiegłych 10 389 - -
                       ...na zwiększenie kapitału zapasowego 2 421 - 9 098

           8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7 899 6 415 17
           8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 10 389 10 389 -
                  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
                  b) korekty błędów  podstawowych - - -

           8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
                  danych porównywalnych

10 389 10 389 -
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                  a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                      - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - -
                  b) zmniejszenia (z tytułu) 10 389 - -
                      -pokrycie straty osiągniętym zyskiem 10 389 - -

           8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - 10 389 -
           8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7 899 (3 974) 17
       9. Wynik netto 16 153 14 293 (3 991)
           a) zysk netto 16 153 14 293 -
           b) strata netto - - 3 991
           c) odpisy z zysku - - -
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 35 879 42 646 28 353
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
       (pokrycia straty)

- - -
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

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 - -

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

I. Zysk (strata) netto 16 153 14 293 (3 991)
II. Korekty razem 17 396 23 345 13 190
      1. Zyski (straty) mniejszości (8) -
      2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw
własności - - -

      3. Amortyzacja, w tym: 19 273 18 448 13 072
         - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej
            wartości firmy jednostek podporządkowanych - - -

      4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 6 430 (4 173) (804)
      5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 784 7 976 5 941
      6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 455 (563) (727)
      7. Zmiana stanu rezerw (1 751) 594 (160)
      8. Zmiana stanu zapasów (3 489) (2 174) (3 806)
      9. Zmiana stanu należności (11 592) 397 (9 987)
     10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów

1 965 2 346 15 470

     11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 482 (236) (132)
     12. Inne korekty (1 153) 730 (5 677)

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 33 549 37 638 9 199
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -
I. Wpływy 9 620 5 295 11 678
      1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych 5 620 5 295 8 196

      2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - -
      3. Z aktywów finansowych, w tym: 4 000 - 3 482
          a) w jednostkach powiązanych - - -
              - zbycie aktywów finansowych - - -
              - dywidendy i udziały w zyskach - - -
              - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - -
              - odsetki - - -
              - inne wpływy z aktywów finansowych - - -
          b) w pozostałych jednostkach 4 000 - 3 482
              - zbycie aktywów finansowych 4 000 - -
              - dywidendy i udziały w zyskach - - -
              - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - -
              - odsetki - - -
              - inne wpływy z aktywów finansowych - - 3 482
      4. Inne wpływy inwestycyjne - - -

II. Wydatki 13 730 17 680 16 390
      1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych 10 521 13 789 16 390

      2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - -
      3. Na aktywa finansowe, w tym: 1 3 891 -
          a) w jednostkach powiązanych 1 - -
              - nabycie aktywów finansowych 1 - -
              -  udzielone pożyczki długoterminowe - - -
          b) w pozostałych jednostkach - 3 891 -
              - nabycie aktywów finansowych - 3 891 -
              -  udzielone pożyczki długoterminowe - - -
      4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości - - -
      5. Inne wydatki inwestycyjne 3 208 - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (4 110) (12 385) (4 712)
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C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -
I. Wpływy 26 228 18 385 16 835
      1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
          kapitałowych oraz dopłat do kapitału - - -

      2. Kredyty i pożyczki 26 228 16 500 16 105
      3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - -
      4. Inne wpływy finansowe - 1 885 730

II. Wydatki 55 097 43 377 18 804
      1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 22 920 - -
      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - -
      3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - -
      4. Spłaty kredytów i pożyczek 12 004 23 432 5 391
      5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - -
      6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - -
      7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 13 567 11 450 6 481
      8. Odsetki 5 524 7 976 5 941
      9. Inne wydatki finansowe 1 082 519 991

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)              (28 869) (24 992) (1 969)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 570 261 2 518
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 570 261 2 518
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 - -
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 477 4 216 1 698
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 047 4 477 4 216
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 4 917 1 190 -
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJACE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) koszty zakończonych prac rozwojowych - - -
b) wartość firmy - - -
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 371 586 104
   - oprogramowanie komputerowe 371 586 104
d) inne wartości niematerialne i prawne 306 312 398
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - -

Wartości niematerialne i prawne razem 677 898 502
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

a b C d e

 nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne
wartości, w tym:Tytuł koszty zakończonych

prac rozwojowych wartość firmy
 

  - oprogramowanie
komputerowe

inne wartości
niematerialne i

prawne

zaliczki na wartości
niematerialne i

prawne

Wartości
niematerialne

i prawne, razem

a) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na początek okresu - - 964 964 615 - 1 579

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 44 44 52 0 96

    -objęcia konsolidacją - - 23 23 52 - 75

    -zakupu - - 21 21 - - 21

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - -

d) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu

0 0 1 008 1 008 667 0 1 675

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu - - 378 378 303 - 681

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - - 257 257 58 - 315

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 0 0 635 635 361 0 996

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu - - - - - - -

    - zwiększenie - - 2 2 - - 2

    - zmniejszenie - - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec
k

0 0 2 2 0 0 2

j) wartość netto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu

0 0 371 371 306 0 677

W 2002 roku Spółka zależna PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości wartości niematerialnych i prawnych przeznaczonych do likwidacji w
wysokości 2 tys.zł.
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WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) własne 677 898 502
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym
umowy leasingu, w tym:

- - -

    - - - -
    ... - - -

Wartości niematerialne i prawne razem 677 898 502

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) środki trwałe, w tym: 85 715 82 959 76 260
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 325 1 036 881
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23 924 19 202 12 690
    - urządzenia techniczne i maszyny 51 890 55 385 53 283
    - środki transportu 8 197 6 827 8 880
    - inne środki trwałe 379 509 526
b) środki trwałe w budowie 5 817 691 4 887
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 4 224 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 95 756 83 650 81 147

Ograniczenia w prawach własności i dysponowania majątkiem trwałym na dzień 31.12.2002r.

RODZAJ ZABEZPIECZENIA RODZAJ ZOBOWIĄZANIA

Hipoteka kaucyjna do wysokości 2.500 tys.zł., hipoteka do wysokości 3.700 tys.zł. na
nieruchomości w Tychach (KW 32255)

Kredyt w BRE BANK S.A.

Hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500 tys.zł. na nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 1905) Kredyt w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.

Hipoteka zwykła w kwocie 4.000 tys.zł. na nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 74172) Kredyt w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.

Hipoteka zwykła w kwocie 500 tys.zł., hipoteka kaucyjna do wysokości 7.000 tys.zł. na
nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 42351)

Kredyty w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.

Hipoteka kaucyjna do wysokości 2.000 tys.zł. na nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW
42350)

Kredyt w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.

Hipoteka zwykła w kwocie 500 tys.zł., hipoteka kaucyjna do kwoty 6.500 tys.zł na
nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 66900)

Kredyty w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.

Hipoteka kaucyjna w kwocie 2 500 tys.zł na nieruchomościach w Grodzisku Wielkopolskim
(KW 33817, KW 35011), przewłaszczenie środków trwałych  o wartości 3 128 tys.zł

Kredyt - Konsorcjum - Gospodarczy
Bank Wielkopolski w Poznaniu i Bank
Spółdzielczy w Grodzisku
Wielkopolskim

Hipoteka zwykła w kwocie 250 tys.zł na nieruchomości w Grodzisku Wielkopolskim (KW
33817), przewłaszczenie środka trwałego o wartości 357 tys.zł

Kredyt w Banku Spółdzielczym
w Grodzisku Wielkopolskim

Hipoteka przymusowa na nieruchomościach położonych w Grodzisku Wielkopolskim do kwoty
131 tys.zł (KW 33817, KW 34569)

Urząd Miasta i Gminy Grodzisk
Wielkopolski - zobowiązania z tytułu
podatków lokalnych

Zajęcie środka trwałego o  wartości 1 316 tys.zł Urząd Skarbowy - zobowiązania
podatkowe

Zastaw na  środku trwałym o wartości 83 tys.zł
 

Unipet - zabezpieczenie umowy
sprzedaży

Hipoteki zwykłe na nieruchomości w Grodzisku Wielkopolskim (KW 35011) do kwoty 150
tys.zł  i nieruchomości w Warszawie do kwoty 850 tys.zł (KW 34413)

Umowy pożyczki - Jadwiga Sadkowska
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Tytuł
- grunty ( w tym prawo

użytkowania
wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne
i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe,

razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 531 23 764 82 495 11 879 1 650 121 319

b) zwiększenia (z tytułu) 476 7 182 11 015 4 000 466 23 139

   -objęcie konsolidacją 476 7 080 3 397 215 5 11 173

   -zakup - - 529 2 130 461 3 120

   - ze środków trwałych w budowie - 102 2 419 - - 2 521

   -leasing 2002 - - 4 670 1 655 - 6 325

c) zmniejszenia (z tytułu) 120 439 704 586 473 2 322

   -niedobory - - 70 9 371 450

   -likwidacja - 54 430 6 92 582

   -na środki trwałe w budowie - - 1 - - 1

   -sprzedaż 120 385 203 462 10 1 180

   -kradzież samochodu - - - 109 - 109

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 887 30 507 92 806 15 293 1 643 142 136

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 495 4 562 27 110 5 052 1 141 38 360

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 67 1 626 14 380 2 412 492 18 977

    -środki trwałe własne 67 1 626 2 992 827 492 6 004

    -środki trwałe z leasingu - - 11 388 1 585 0 12 973

Zmniejszenia 0 41 632 368 369 1 410

   -niedobory - - 47 9 269 325

   -likwidacja - 19 409 6 91 525

   -na środki trwałe w budowie - - 1 - - 1

   -sprzedaż - 22 170 288 9 489

   -amortyzacja skradzionego samochodu - - 5 14 - 19

   -kradzież samochodu - - - 51 - 51

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 562 6 147 40 858 7 096 1 264 55 927

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - - - - -

 - zwiększenie - 436 58 - - 494

 - zmniejszenie - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 436 58 0 0 494

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 325 23 924 51 890 8 197 379 85 715

W 2002 roku Spółka zależna PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych przeznaczonych do likwidacji
 w wysokości 494 tys.zł.
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ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) własne  41 257 31 852 31 646
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym
umowy leasingu

44 458 51 107 44 614

Środki trwałe bilansowe razem 85 715 82 959 76 260

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE
POZABILANSOWO

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym
umowy leasingu, w tym:

2 132 - -

    - wartość gruntów użytkowanych wieczyście - - -
   -linia do rozlewu wód 1 500 -
   -owijarka palet 92 -
    -transporter rolkowy 5 - -
    -środki transportu 535 -

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 2 132 - -

Nota 3

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) należności od jednostek powiązanych, w tym: - - -

    - od jednostek zależnych (z tytułu) - - -
    - od jednostek współzależnych (z tytułu) - - -
    - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) - - -
    - od znaczącego inwestora (z tytułu) - - -
    - od jednostki dominującej (z tytułu) - - -
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 875 837 916
    - kaucji 1 875 837 916
Należności długoterminowe netto 1 875 837 916
c) odpisy aktualizujące wartość należności - - -

Należności długoterminowe brutto 1 875 837 916

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI
DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) stan na początek okresu 837 916 0
b) zwiększenia (z tytułu) 1 038 - 964
   - zapłaty nowej kaucji 933 - -
   - wyceny bilansowej 105 - -
   - konwersji należności krótkoterminowych do długoterminowych - - 964

c) zmniejszenia (z tytułu) - 79 48
   - wyceny bilansowej - 79 48

d) stan na koniec okresu 1 875 837 916
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ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

Stan na początek okresu - - -
a) zwiększenia (z tytułu) - - -
   - - - -
   ... - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
   - - - -
   ... - - -

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na
koniec okresu

- - -

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej 1 875 837 916
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)  0 0 -
b1. jednostka/waluta    .1.EUR/................ - - -
      tys. zł - - -
... - - -
pozostałe waluty w tys. zł - - -

Należności długoterminowe, razem 1 875 837 916

Nota 4

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji 1 - -
     - udziały lub akcje 1 - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
         - - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
         - - - -
         ... - - -
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności - - -

     - udziały lub akcje - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
         - - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
         - - - -
         ... - - -
c) w pozostałych jednostkach - - -

     - udziały lub akcje - - -

     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
         - - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
         - - - -
         ... - - -

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 - -
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ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH
AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) stan na początek okresu - - -
b) zwiększenia (z tytułu) 1 - -
   -nabycia udziałów - Megapak 1 - -
c) zmniejszenia (z tytułu) - - -
d) stan na koniec okresu 1 - -
   - udziały w Spółce Megapak 1 - -
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
A b c d e f g h i j k l

 Lp.
 
 

nazwa (firma) jednostki
ze wskazaniem
formy prawnej

siedziba
 
 

przedmiot
przedsiębiorstwa

 

charakter
powiązania
(jednostka

zależna,
współzależna,

stowarzyszona, z
wyszczególnienie

m powiązań
bezpośrednich i

pośrednich)

zastosowana
metoda

 konsolidacji /
wycena metodą
praw własności,
bądź wskazanie,
że jednostka nie

podlega
konsolidacji /

wycenie metodą
praw własności

data objęcia
kontroli /

współkontroli /
uzyskania

znaczącego
wpływu

wartość
udziałów /

akcji
według ceny

nabycia

korekty
aktualizujące

wartość (razem)

wartość
bilansowa
udziałów /

akcji

procent
posiadane

go
 kapitału

zakładow
ego

udział w
ogólnej
 liczbie
głosów

na walnym
zgromadzen

iu

wskazanie innej
niż określona

pod
lit. j) lub k),
podstawy
kontroli /

współkontroli /
znaczącego

wpływu

1. Dom Handlowy Megapak Rosja
Handel towarami powszechnego

użytku i art. spożywczymi zależna Nie podlega 06.2002 1 ---- 1 50% 50% -

2.
Przedsiębiorstwo Produkcji Wód
Mineralnych „ Woda Grodziska”

Polska
Grodzisk

Wielkopolsk
i

Produkcja wód mineralnych zależna pełna 11.2002 2 576 2 576 99,77% 99,77% -

R A Z E M 2 577 2 577

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH C.D.
a m n o p r s t

Kapitał własny jednostki, w tym: Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki, w tym:

Należności jednostki, w
tym:

Pozostały kapitał własny, w
tym:Lp Nazwa

jednostki Kapitał
zakładowy

Należne
wpłaty na

kapitał
zakładowy
(wartość
ujemna)

Kapit
ał

zapaso
wy

Zysk
(strata)

z lat
ubiegłyc

h

Zysk
(strata)

netto

Zobowiąza
nia

długotermi
nowe

Zobowi
ązania

krótkot
ermino

we

Należno
ści

długoter
minowe

Należno
ści

krótkot
ermino

we

Aktywa
jednostki

razem

Przychody ze
sprzedaży

Nieopłaco
na przez
emitenta
wartość

udziałów/
akcji  w

jednostce

Otrzymane
lub należne
dywidendy

od jednostki
za ostatni rok

obrotowy

1 Dom Handlowy
Megapak

(426) 2 - - (428) (61) (367) 1 951 - 1 951 469 - 469 1 525 1 589 - -

2 Przedsiębiorstw
o Produkcji
Wód
Mineralnych
„ Woda
Grodziska”

1 473 37 170 - 5 978 (41 675) (37 932) (5 965) 11 560 - 9 966 1 150 - 1 150 13 073 9 087 - -
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej 1 - -
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - -
b1. jednostka/waluta    .............../................ - - -
      tys. zł - - -
... - - -
pozostałe waluty w tys. zł - - -

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe,
razem

1 - -
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) - - -
    a) akcje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
    b) obligacje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
       - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - -
       c1) - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych
     (wartość bilansowa) - - -

     a) akcje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
     b) obligacje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - -
       c1) - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym
     (wartość bilansowa) - - -

     a) akcje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
     b) obligacje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - -
       c1) - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
       ... - - -
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 1 - -
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 1 - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia 1 - -
    b) obligacje (wartość bilansowa): - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - -
       c1) - - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - -
        - wartość na początek okresu - - -
        - wartość według cen nabycia - - -
Wartość według cen nabycia, razem 1 - -
Wartość na początek okresu, razem - - -
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem - - -

Wartość bilansowa, razem 1 - -
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Nota 5

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
     okresu, w tym:

7 226 7 167 2 394

a) odniesionych na wynik finansowy 5 432 4 773 -
b) odniesionych na kapitał własny 1 794 2 394 2 394
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - -
2. Zwiększenia 1 140 1 425 5 011
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
    przejściowymi (z tytułu) 1 140 1 425 403

    -powstania różnic 1 140 1 425 403
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową
     (z tytułu) 0 0 4 608

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
    przejściowymi (z tytułu) - - 0

    -nieujętych różnic przejściowych poprzednich okresów 0 0 -
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) - 0 0
    -nieujętych w poprzednich okresach strat podatkowych 0 0 -
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - -

3. Zmniejszenia 3 454 1 366 238
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu) 1 320 367 207

    -zmiany stawki podatkowej 65 - -
    ...wykorzystanie aktywa 1 255 367 207
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  (z
tytułu) 2 134 999 31

    -wykorzystanie straty 2 060 999 31
    -zmiany stawki podatkowej 74 - -
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
   przejściowymi  (z tytułu) - - -

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) - - -
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku
    z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - -

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec   
    okresu, razem, w tym:

4 912 7 226 7 167

a) odniesionych na wynik finansowy 3 928 5 432 4 773
b) odniesionych na kapitał własny 984 1 794 2 394
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - -
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Lp. Wyszczególnienie
podstawowych grup
pasywów i aktywów

Tytuł różnicy przejściowej Data
wygaśnięcia

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

1 2 3 4 5 6
AKTYWA

ZAPASY odpis aktualizujący do wygaśnięcia 1 968 1 770 896
NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWE

odpis aktualizujący należności do wygaśnięcia 2 690
3 757

2 352

PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY strata podatkowa za lata ubiegłe 2005 r. 7 449 14 807 18 374

rezerwa na długotrwałe
świadczenia pracownicze do wygaśnięcia 27 16

0
REZERWY

rezerwa na przewidywane straty 2003 r. 1 344 1 394 800
z tytułu leasingu finansowego -
podatkowo operacyjny

2003 r. 1 464  -
-

różnice kursowe 2003 r. 155 31 184
odsetki 2003 r. 174 126 271

ZOBOWIĄZANIA

umowy zlecenia 2003 r. 33 40 15
rezerwa na badanie bilansu 2003 r. 33 73 77
rezerwa na niewykorzystane urlopy 2003 r. 761 781 367
rezerwa na koszty bieżącego roku 2003 r. 244  398

ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE

zyski z leasingu zwrotnego
rozliczany w czasie

2003 r. 1 852 3 012
1 863

Suma ujemnych różnic przejściowych 18 194 25 807 25 597

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - - -
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: - 23 163
     -koszty organizacji spółki - 23 163

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem - 23 163

Nota 6

ZAPASY Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) materiały 15 734 7 680 9 313
b) półprodukty i produkty w toku 314 641 381
c) produkty gotowe 8 246 8 766 5 729
d) towary 6 12 27
e) zaliczki na dostawy 0 524 -

Zapasy, razem 24 300 17 623 15 450



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny

281

ODPISY AKTUALIZUJĄCE  WARTOŚĆ ZAPASÓW Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

Stan odpisów na początek okresu 1 770 896 755
Objęcie konsolidacją 82 - -
Zmniejszenie odpisów w związku z rozchodem zapasów 42 211 -
Utworzenie nowych odpisów 1 922 1 085 140

Stan odpisów na koniec okresu 3 732 1 770 896

Ograniczenia w prawach własności i dysponowania majątkiem obrotowym na dzień 31.12.2002r.

Zastaw rejestrowy ustanowiony na zapasach napojów znajdujących się w magazynach
w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 200; w Tychach, ul. Browarowa 7 ; w Iwinach
9  o łącznej wartości 3.825 tys.zł.

Kredyt w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów materiałów i surowców znajdujących się
w magazynach w Bielsku Podlaskim, ul Mickiewicza 200 i ul. Piłsudskiego 41 o
łącznej  wartości nie mniejszej niż 6 000 tys. zł.

Kredyt w BPH PBK S.A.

Nota 7

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) od jednostek powiązanych 6 000 9 789 0
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 000 9 789 0
         - do 12 miesięcy 6 000 9 789 0
         - powyżej 12 miesięcy - - -
     - inne - - -
     - dochodzone na drodze sądowej - - -
b) należności od pozostałych jednostek 58 680 46 902 52 180
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 48 846 42 827 44 022
          - do 12 miesięcy 48 846 42 827 44 022
          - powyżej 12 miesięcy - - -
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych świadczeń 6 799 3 063 573

      - inne 3 035 1 012 7 585
      - dochodzone na drodze sądowej - - -
Należności krótkoterminowe netto, razem 64 680 56 691 52 180
c) odpisy aktualizujące wartość należności 8 921 7 514 4 705

Należności krótkoterminowe brutto, razem 73 601 64 205 56 885
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NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD
JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 6 000 9 789 0
    - od jednostek zależnych - - -
    - od jednostek współzależnych - - -
    - od jednostek stowarzyszonych - - -
    - od znaczącego inwestora - - -
    - od jednostki dominującej - - -
   - od pozostałych jednostek powiązanych 6 000 9 789 -
b) inne, w tym: - - -
    - od jednostek zależnych - - -
    - od jednostek współzależnych - - -
    - od jednostek stowarzyszonych - - -
    - od znaczącego inwestora - - -
    - od jednostki dominującej - - -
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: - - -
     - od jednostek zależnych - - -
     - od jednostek współzależnych - - -
     - od jednostek stowarzyszonych - - -
     - od znaczącego inwestora - - -
     - od jednostki dominującej - - -

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 6 000 9 789 -
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 18 - -

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 6 018 9 789 -

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH
WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

Stan na początek okresu 7 514 4 705 2 637
a) zwiększenia (z tytułu)  5 600 2 809 2 748
   -utworzenie nowych odpisów 2 296 2 809 2 748
   -objęcie konsolidacją 3 304 - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 193 0 680
   -rozwiązanie odpisu z tytułu zapłaty 2 092 680
   -wykorzystanie odpisu z tytułu umorzenia postępowania egzekucyjnego 1 140 - -
   -wykorzystanie odpisu z  tytułu przedawnienia należności 961 - -

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na
koniec okresu

8 921 7 514 4 705

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej 72 456 62 875 55 468
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 145 1 330 1 417
b1. jednostka/waluta    ..............tys./USD................ 38 7 4
      tys. zł 143 30 17
b2. jednostka/waluta    ..............tys./EUR................ 85 11 262
      tys. zł 336 40 1 010
b3. jednostka/waluta    ..............tys./SEK................ 1 545 1 422 621
      tys. zł 666 538 270
b4. jednostka/waluta    ..............tys./DEM............... - 386 311
      tys. zł - 695 61
b5. jednostka/waluta    ..............tys./FRF................ - 50 101
      tys. zł - 27 59

Należności krótkoterminowe, razem 73 601 64 205 56 885
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NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
(BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY:

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) do 1 miesiąca 22 414 24 807 18 048
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  10 411 7 165 5 402
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  121 1 588 682
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku  28 459 0
e) powyżej 1 roku  - - 0
f) należności przeterminowane  25 707 23 182 23 257

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)  58 681 57 201 47 389
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług  3 835 4 585 3 367

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 54 846 52 616 44 022

Stosowane okresy wymagalności dla:
- należności krajowych 30 – 60 dni,
- należności zagranicznych 90 dni.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG,
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -  Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) do 1 miesiąca 12 293 13 440 10 520
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 940 2 563 2 806
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 757 2 690 3 006
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 766 1 181 5 601
e) powyżej 1 roku 1 951 3 308 1 324
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 25 707 23 182 23 257
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,
przeterminowane

3 835 4 585 3 367

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 21 872 18 597 19 890

Nota 8

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

1. Należności długoterminowe brutto 1 875 837 916
                  w tym przeterminowane i sporne -
a) odpis aktualizujący -
2. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług brutto 58 681 57 201 47 389
                  w tym przeterminowane i sporne 25 707 23 182 23 257
a) odpis aktualizujący 3 835 4 585 3 367
3. Należności w sądzie i po wyroku brutto 3 608 1 621 606
                  w tym przeterminowane i sporne 3 608 1 621 606
a) odpis aktualizujący 3 608 1 621 606
4. Należności pozostałe krótkoterminowe brutto 11 312 5 383 8 890
                  w tym przeterminowane i sporne 2 784 1 547 827
a) odpis aktualizujący 1 478 1 308 732

Należności krótkoterminowe  netto 64 680 56 691 52 180
Należności długoterminowe netto 1 875 837 916
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Nota 9

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w jednostkach zależnych 567 - 0
     - udziały lub akcje - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
        - - - -
     - udzielone pożyczki 567 - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
b) w jednostkach współzależnych - - -
     - udziały lub akcje - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
        - - - -
c) w jednostkach stowarzyszonych - - -
     - udziały lub akcje - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
        - - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
d) w znaczącym inwestorze - - -
     - udziały lub akcje - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
        - - - -
        ... - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
        - - - -
        ... - - -
e) w jednostce dominującej - - -
     - udziały lub akcje - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
        - - - -
        ... - - -
     - udzielone pożyczki - - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
        - - - -
f) w pozostałych jednostkach - 3 891 0
     - udziały lub akcje  - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach  - - -
     - dłużne papiery wartościowe  - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - 3 891 -
        -obligacje PKN Orlen - 3 891 -
        ...  - - -
     - udzielone pożyczki  - - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)  - - -
        -  - - -
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 047 4 477 4 216
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  5 040 4 477 3 580
        - inne środki pieniężne  7 - 636
        - inne aktywa pieniężne  - - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 5 614 8 368 4 216

Na 31.12.2002 r. środki pieniężne w wysokości 3 375 tys. zł stanowią zabezpieczenie zwrotu gwarancji
udzielonej przez Fortis Bank Polska S.A. spółce BOBMARK International Sp. zo.o.
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej  - 3 891  -
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  -  -  -
b1. jednostka/waluta    .............../................  -  -  -
      tys. zł  -  -  -
...  -  -  -
pozostałe waluty w tys. zł  -  -  -

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe,
razem

 - 3 891 -

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)  - -  -
    a) akcje (wartość bilansowa):  - -  -
        - wartość godziwa  - -  -
        - wartość rynkowa  - -  -
        - wartość według cen nabycia  - -  -
    b) obligacje (wartość bilansowa):  - -  -
        - wartość godziwa  - -  -
        - wartość rynkowa  - -  -
        - wartość według cen nabycia  - -  -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  - -  -
       c1)  - -  -
        - wartość godziwa  - -  -
        - wartość rynkowa  - -  -
        - wartość według cen nabycia  - -  -
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych
    (wartość bilansowa)  - -  -

    a) akcje (wartość bilansowa):  - -  -
        - wartość godziwa  - -  -
        - wartość rynkowa  - -  -
        - wartość według cen nabycia  - -  -
     b) obligacje (wartość bilansowa):  - -  -
        - wartość godziwa  - -  -
        - wartość rynkowa  - -  -
        - wartość według cen nabycia  - -  -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):  - -  -
       c1)  - -  -
        - wartość godziwa  - -  -
        - wartość rynkowa  - -  -
        - wartość według cen nabycia  - -  -
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym
     (wartość bilansowa) - -  -

    a) akcje (wartość bilansowa): - 3 891  -
        - wartość godziwa -  -
        - wartość rynkowa - 3 941  -
        - wartość według cen nabycia - 3 891  -
    b) obligacje (wartość bilansowa): - -  -
        - wartość godziwa - -  -
        - wartość rynkowa - -  -
        - wartość według cen nabycia - -  -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - -  -
       c1) - -  -
        - wartość godziwa - -  -
        - wartość rynkowa - -  -
        - wartość według cen nabycia - -  -
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) - -  -
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): - -  -
        - wartość godziwa - -  -
        - wartość rynkowa - -  -
        - wartość według cen nabycia - -  -
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    b) obligacje (wartość bilansowa): - -  -
        - wartość godziwa - -  -
        - wartość rynkowa - -  -
        - wartość według cen nabycia - -  -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - -  -
       c1) - -  -
        - wartość godziwa - -  -
        - wartość rynkowa - -  -
        - wartość według cen nabycia - -  -
       ... - -  -
Wartość według cen nabycia, razem - 3 891  -
Wartość na początek okresu, razem - -  -
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem - -  -

Wartość bilansowa, razem - 3 891  -

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej - -  -
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  567 -  -
b1. jednostka/waluta    ...........1..../USD................  150 -  -
      tys. zł  567 -  -
... - -  -
pozostałe waluty w tys. zł - -  -

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 567 -  -

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej 5 027 4 457 4 195
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 20 20 21
b1. jednostka/waluta    tys. / USD - 1 1
      tys. zł - 2 3
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR 5 5 0
      tys. zł 20 18 0
b3. jednostka/waluta    tys. / GBP - - 0
      tys. zł - - 0
b4. jednostka/waluta    tys. / DEM - - 9
      tys. zł - - 18
pozostałe waluty w tys. zł - - -

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 5 047 4 477 4 216
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Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 319 282 283
     -energia elektryczna 10 19 -
    -ubezpieczenia 295 253 279
   -usługi informatyczne - 7 -
   -prasa 6 2 3
   -inne 8 1 1
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 32 237 213
     -koszty organizacji spółki 23 140 140
    -koszty finansowe 9 97 73

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 351 519 496

Nota 11

ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW
na 31.12.2002
W 2002 roku Spółka zależna Woda Grodziska dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych w wysokości 496 tys. zł.
Wartość dokonanych przez Grupę Kapitałową odpisów aktualizujących wartość aktywów obrotowych wynosi 12 653 tys. zł., w tym
zapasów 3 732 tys. zł. i należności 8 921 tys. zł.

Nota 12

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria/
emisja

Rodzaj akcji
Rodzaj

uprzywilejowan
ia akcji

Rodzaj
ograniczenia

praw do
akcji

Liczba
akcji

Wartość
serii/ emisji
wg wartości
nominalnej

Sposób
pokrycia
kapitałem

Data rejestracji Prawo do
dywidendy
(od daty)

A
Imienne,
uprzywilejowane

1 akcja uprawnia
do 2 głosów na
WZA

447 680
448 gotówka 03.10.1997/05.11.2002 03.10.1997

B
Imienne,
uprzywilejowane

Imienne,
uprzywilejowane

100 000
100 gotówka 22.01.1998/05.11.2002 22.01.1998

C
Imienne,
uprzywilejowane

Imienne,
uprzywilejowane

82 856
83 gotówka 05.03.1998/05.11.2002 05.03.1998

Liczba akcji razem 630 536  

Kapitał zakładowy razem 631  

Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł.

Na dzień 31.12.2002 r. akcjonariuszami Spółki są:
Dariusz Wojdyga 49,4%
Marek Jutkiewicz 32,9%
HOOP S.A. 17,7%

W wyniku splitu liczba akcji zwiększyła się ze 157 634  do 630 536 sztuk ( Uchwała NWZA z dnia 11.10.2002
roku).

W dniu 30 grudnia 2002 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału 9 458 040 akcji nowej emisji serii
D wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 NWZA HOOP S.A z dnia 4 listopada  w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmienionej Uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 19 listopada.
W wyniku przeprowadzonej emisji dokonane zostało podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 10 088
tys.zł., które zarejestrowano w  dniu 21 stycznia 2003 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
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Nota 13

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg ceny

nabycia
Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

111 776 22 920 22 920 umorzenie Umorzenie
- - - - -

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba liczba Wartość według ceny

nabycia Wartość bilansowa

- - - -
- - - -

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 19 817 19 817 19 817
b) utworzony ustawowo 210 210 0
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo
(minimalną) wartość 11 872 9 451 9 661

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - - -
e) inny (wg rodzaju) 737 724 721
   - tworzony z kapitału z aktualizacji wyceny 737 724 721

Kapitał zapasowy, razem 32 636 30 202 30 199

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 44 58 61
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: - - -
     - z wyceny instrumentów zabezpieczających - - -
c) z tytułu podatku odroczonego - - -
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych - - -
e) inny (wg rodzaju) - - -
   - - - -
   ... - - -

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 44 58 61

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE
(WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

   - Kapitał rezerwowy na rozwój spółki 1 436 1 436 1 436
   ...- - - -

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 1 436 1 436 1 436
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Nota 17

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

Stan na początek okresu 0 - -
a) zwiększenia (z tytułu) 12 - -
     -nabycia udziałów 12 - -
    ...- - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 8 - -
     -straty mniejszości 8 - -
    ...- - - -

Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 4 - -

Nota 18

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK
PODPORZĄDKOWANYCH

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne 2 404 - -
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne - - -
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone - - -

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 2 404 - -

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY -
JEDNOSTKI ZALEŻNE

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) ujemna wartość firmy brutto na początku okresu 0 - -
b) zwiększenia (z tytułu) 2 445 - -
     - nabycia udziałów „Woda Grodziska” 2 445 - -
c) zmniejszenia ( z tytułu) - - -
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 2 445 - -
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 - -
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 41 - -
     - odpis „ Woda Grodziska” 41 - -
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 41 - -
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 2 404 - -
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Nota 19

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
    okresu, w tym:

1 471 458 13

a) odniesionej na wynik finansowy 1 471 445 -
b) odniesionej na kapitał własny - 13 13
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - -
2. Zwiększenia 3 1 034 445
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic
   przejściowych (z tytułu) 3 1 034 445

    -powstania różnic 3 1 034 445
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami   
    przejściowymi (z tytułu) - - 0

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z   
   dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - -

3. Zmniejszenia 1 471 21 -
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami   
   przejściowymi (z tytułu) 1 471 21 -

    -rozwiązanie rezerwy 1 471 21 -
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
   przejściowymi (z tytułu) - - -

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z
dodatnimi różnicami przejściowymi - - -

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu,
razem

3 1 471 458

a) odniesionej na wynik finansowy 3 1 471 445
b) odniesionej na kapitał własny - - 13
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - -

DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE
Lp. Wyszczególnienie

podstawowych grup
pasywów i aktywów

Tytuł różnicy przejściowej Data
wygaśnięcia

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

1 2 3 4 5 6
AKTYWA
1. Rzeczowe aktywa trwałe Nadwyżka wartości środków

trwałych z leasingu nad
zobowiązaniami – leasing
podatkowo operacyjny

Do
wygaśnięcia

- 5 156 1 561

2. Rozliczenia
międzyokresowe

Odsetki od należności 2003 9 97 73

Suma dodatnich różnic przejściowych 9 5 253 1 643

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY
NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG
TYTUŁÓW)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) stan na początek okresu 16 554 0
b) zwiększenia (z tytułu) 28 300 554
   -objęcie konsolidacją 17 - -
   .-utworzenie rezerw na odprawy emerytalno-rentowe 11 300 554
c) wykorzystanie (z tytułu) - - 0
d) rozwiązanie (z tytułu) - 838 -
   -korekty-wycena aktuarialna - 838 -
e) stan na koniec okresu 44 16 554
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ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY
NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG
TYTUŁÓW)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) stan na początek okresu 0 - -
   - - - -
   ... - - -
b) zwiększenia (z tytułu) 376 - -
   -objęcie konsolidacja 376 - -
   ... - - -
c) wykorzystanie (z tytułu) 36 - -
   -wypłaty świadczeń 36 - -
   ... - - -
d) rozwiązanie (z tytułu) 276 - -
   -aktualizacja rezerwy 276 - -
   ... - - -
e) stan na koniec okresu 64 - -

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) stan na początek okresu 0 - -
   - - - -
b) zwiększenia (z tytułu) 1 204 - -
   -objęcie konsolidacją –rezerwa na decyzję UKS- Woda Grodziska 1 204 - -
   ... - - -
c) wykorzystanie (z tytułu) - - -
   - - - -
d) rozwiązanie (z tytułu) - - -
   - - - -
e) stan na koniec okresu 1 204 - -
   -na decyzję UKS – Woda Grodziska 1 204 - -
   ... - - -

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) stan na początek okresu 1 394 800 960
   -skutki  toczącego się postępowania sądowego 1 223 800 860
   ...rezerwa na korekty wartości sprzedaży 171 - -
   - rezerwa na sankcje pokontrolne - - 100
b) zwiększenia (z tytułu) 367 594 0
   -objęcie konsolidacją 246 - 0
   ...skutki toczącego się postępowania sądowego - 423 0
   -rezerwa na korekty wartości sprzedaży 121 171 0
c) wykorzystanie (z tytułu) - - -
d) rozwiązanie (z tytułu) 171 0 160
   - rezerwa na korekty wartości sprzedaży 171 - -
   - skutki toczącego się postępowania sądowego 60
   - rezerwa na stacje pokontrolne 100
e) stan na koniec okresu 1 590 1 394 800
   -skutki toczącego się postępowania sądowego 1 223 1 223 800
   -rezerwa na korekty wartości sprzedaży 121 171 -
   .-rezerwa na odszkodowanie 246 - -
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Nota 20

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) wobec jednostek zależnych - - -
    - kredyty i pożyczki - - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
       - - - -
       ... - - -
    - umowy leasingu finansowego - - -
    - inne (wg rodzaju) - - -
       - - - -
       ... - - -
b) wobec jednostek współzależnych - - -
    - kredyty i pożyczki - - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
       - - - -
       ... - - -
    - umowy leasingu finansowego - - -
    - inne (wg rodzaju) - - -
       - - - -
       ... - - -
c) wobec jednostek stowarzyszonych - - -
    - kredyty i pożyczki - - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
       - - - -
       ... - - -
    - umowy leasingu finansowego - - -
    - inne (wg rodzaju) - - -
       - - - -
       ... - - -
d) wobec znaczącego inwestora - - -
    - kredyty i pożyczki - - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
       - - - -
       ... - - -
    - umowy leasingu finansowego - - -
    - inne (wg rodzaju) - - -
       - - - -
       ... - - -
e) wobec jednostki dominującej - - -
    - kredyty i pożyczki - - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
       - - - -
       ... - - -
    - umowy leasingu finansowego - - -
    - inne (wg rodzaju) - - -
       - - - -
       ... - - -
f) wobec pozostałych jednostek 32 566 39 571 40 090
    - kredyty i pożyczki  2 789 3 860 2 684
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  - - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym:  29 777 35 711 37 406
       - - - -
       ... - - -
    - umowy leasingu finansowego 29 777 34 719 36 986
    - inne (wg rodzaju) - 992 420
       - - - -
       ... - - -

Zobowiązania długoterminowe, razem 32 566 39 571 40 090
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) powyżej 1 roku do 3 lat 31 123 30 032 29 771
b) powyżej 3 do 5 lat 1 443 9 539 10 274
c) powyżej 5 lat - - 45

Zobowiązania długoterminowe, razem 32 566 39 571 40 090

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej 31 795 38 845 38 540
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 771 726 1 550
b1. jednostka/waluta    .............1../...EUR............. 189 0 56
      tys. zł 771 0 214
b1. jednostka/waluta    .............1../...DEM............ - 403 678
      tys. zł - 726 1 336

Zobowiązania długoterminowe, razem 32 566 39 571 40 090
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK    

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyNazwa (firma) jednostki
ze

wskazaniem formy
prawnej

Siedziba
tys.zł waluta tys. zł waluta

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty Zabezpieczenia Inne

Pożyczka
Dohler

Niemcy
377

1 518
EUR
PLN

189
771

EUR
PLN

6% 28.02.2006 brak

Kredyt
Bank Handlowy

Warszawa 5 000PLN 2 018PLN
WIBOR 1 M-C +

marża 24.01.2006

Weksel własny in
blanco wraz z
deklaracją wekslową,
hipoteka na
nieruchomości w
Bielsku Podlaskim do
łącznej wysokości
5 000 tys.zł.

RAZEM 2 789PLN   
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Nota 21

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) wobec jednostek zależnych - 10 199 -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - - -
        - długoterminowe w okresie spłaty - - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - 10 199 -
        - do 12 miesięcy - 10 199 -
        - powyżej 12 miesięcy - - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - - -
     - zobowiązania wekslowe - - -
     - inne (wg rodzaju) - - -
b) wobec jednostek współzależnych - - -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - - -
        - długoterminowe w okresie spłaty - - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - -
        - do 12 miesięcy - - -
        - powyżej 12 miesięcy - - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - - -
     - zobowiązania wekslowe - - -
     - inne (wg rodzaju) - - -
c) wobec jednostek stowarzyszonych - - -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - - -
        - długoterminowe w okresie spłaty - - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - -
        - do 12 miesięcy - - -
        - powyżej 12 miesięcy - - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - - -
     - zobowiązania wekslowe - - -
     - inne (wg rodzaju) - - -
d) wobec znaczącego inwestora - - -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - - -
        - długoterminowe w okresie spłaty - - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - -
        - do 12 miesięcy - - -
        - powyżej 12 miesięcy - - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - - -
     - zobowiązania wekslowe - - -
     - inne (wg rodzaju) - - -
e) wobec jednostki dominującej - - -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - - -
        - długoterminowe w okresie spłaty - - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - -
        - do 12 miesięcy - - -
        - powyżej 12 miesięcy - - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - - -
     - zobowiązania wekslowe - - -
     - inne (wg rodzaju) - - -
f) wobec pozostałych jednostek 108 617 65 790 79 282
     - kredyty i pożyczki, w tym: 27 601 11 093 19 130
        - długoterminowe w okresie spłaty 1 629 - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
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     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 52 185 38 528 49 606
        - do 12 miesięcy 52 185 38 528 49 606
        - powyżej 12 miesięcy - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - -
     - zobowiązania wekslowe - -
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 902 2 614 1 690
     - z tytułu wynagrodzeń 1 730 1 473 936
     - inne (wg rodzaju) 23 199 12 082 7 920
        -z tytułu leasingu finansowego 16 429 11 427 6 067
         -zakupu środków trwałych 6 187 506 137
        ...pozostałe 583 149 1 716
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 5 193 3 228 2 800
     -Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 004 1 201 583
     -Zakładowy Fundusz Rehabilitacji 3 189 2 027 2 217

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 113 810 79 217 82 082

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) w walucie polskiej 109 839 76 481 79 870
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 971 2 736 2 212
b1. jednostka/waluta    ...............tys./USD................ 106 0 2
      tys. zł 411 1 8
b1. jednostka/waluta    ...............tys./EUR................ 1 087 97 -
      tys. zł 3 520 343 -
b1. jednostka/waluta    ..............tys./CHF................ 14 - -
      tys. zł 40 - -
b1. jednostka/waluta    ..............tys./FRF................ - 245 -
      tys. zł - 132 -
b1. jednostka/waluta    ..............tys./SEK................ - - -
      tys. zł - - -
b1. jednostka/waluta    ..............tys./ATS................ - 85 85
      tys. zł - 22 24
b1. jednostka/waluta    ..............tys./DKK................ - 574 -
      tys. Zł - 272 -
b1. jednostka/waluta    .............tys./GBP................ - 3 -
      tys. Zł - 15 -
b1. jednostka/waluta    ..............tys../ITL................ - 10 444 4 659
      tys. zł - 19 9
b1. jednostka/waluta    ...............tys./DEM................ - 1 073 1 101
      tys. zł - 1 932 2 171

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 113 810 79 217 82 082
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 

Kwota kredytu /
pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty

Nazwa (firma)
jednostki

 

Siedziba
 

tys. zł waluta tys. zł waluta

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

Zabezpieczenia
 

Inne

Bank Handlowy Warszawa 5 000PLN 1 116PLN
WIBOR 1 M-C +

marża 24.01.2006
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka na
nieruchomości w Bielsku Podlaskim do łącznej wysokości 5.000 tys.zł

Bank Handlowy Warszawa 10 000PLN 8 933PLN WIBOR T/N + marża

kredyt na okres
7-dniowy
przedłużany
automatycznie jeżeli
Bank nie zażąda
spłaty

przelew wierzytelności zgodnie z Umową Przelewu Wierzytelności z
dnia 28.12.2001, hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w
Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 200 do kwoty 7 000 tys.zł,
hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim
przy ul. Mickiewicza 200 do kwoty 2.000 tys. zł.

Bank Handlowy Warszawa 2 000PLN 1 987PLN WIBOR T/N + marża 06.01.2003

 hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim
przy ul. Mickiewicza 200 do kwoty 6.500 tys.zł, hipoteka kaucyjna na
nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza
200 do kwoty 1.500 tys.zł, cesja praw z polis ubezpieczeniowych

BRE Bank Warszawa 6 200PLN 5 439PLN
WIBOR 1 M - C +

marża 9.12.2003

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka kaucyjna
w wysokości 2 500 tys.zł na nieruchomości w Tychach, hipoteka w
wysokości 3 700 tys.zł na nieruchomości w Tychach

Raiffeisen Bank Warszawa 6 000PLN 5 909PLN
WIBOR 1 T/N +

marża 15.12.2003

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy
ustanowiony na zapasach produktów w magazynie o wartości 3.825
tys.zł, przelew wierzytelności ze wszystkich stosunków prawnych jakie
powstały lub mogą powstać pomiędzy HOOP S.A. A Jeronimo Martins
Dystrybucja

 

BPH PBK Warszawa 5 000PLN 2 158PLN
WIBOR 1 M - C +

marża 19.12.2003
przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej w kwocie nie mniejszej niż 6.000 tys.zł  

Gospodarczy Bank
Wielkopolski oraz
Bank Sółdzielczy

Poznań
Grodzisk
Wielkopolski 1 250 PLN 1 197PLN

0,75 stopy redyskonta
weksli 30.08.2003

hipoteka kaucyjna na nieruchomościach położonych w Grodzisku
Wielkopolskim do kwoty  2500 tys.zł oraz przewłaszczenie środków
trwałych o wartości 3 128 tys.zł

Bank Spółdzielczy
Grodzisk
Wielkopolski 250PLN 246PLN

WIBOR 1 M - C +
marża 30.08.2003

hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w Grodzisku
Wielkopolskim do kwoty  250  tys.zł oraz przewłaszczenie środków
trwałych o wartości 357 tys.zł

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów 26 985

Pożyczka                  
Dohler Niemcy

377
1 518

EUR
PLN

126
513

EUR
PLN 6% 28.02.2006

zabezpieczenie na majątku, który został zbyty. W trakcie realizacji
procedury związane ze zmianą zabezpieczenia  

Grodziska Sp. z o.o. Łódź 100,00PLN 103PLN 5% 10.07.2002 brak

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów
i pożyczek 27 601PLN
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Nota 22

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

Stan na początek okresu 892 1 813 3 039
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 769 921 1 227
     - odpisu 769 921 1 227

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 123 892 1 812

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 140 1 154 644
    - długoterminowe (wg tytułów) - - -
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 1 140 1 154 644
       -rezerwa na urlopy 828 781 367
       -rezerwa na badanie bilansu. 68 73 77
     -wynagrodzenie zarządu - 300 0
   -koszty roku bieżącego 244 - 200
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 9 335 9 474 7 444
    - długoterminowe (wg tytułów) 5 936 7 543 6 148
       -refundacja środków trwałych 5 180 5 691 4 885
       -zysk- leasing zwrotny 756 1 852 1 263
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 3 399 1 931 1 296
       -refundacja środków trwałych 564 659 695
       -odszkodowania - 52 -
        -różnice kursowe- - 60 2
        -nadwyżka wartości nominalnej zakupionych wierzytelności nad ceną
         nabycia

1 739 - -

        -zysk- leasing zwrotny 1 096 1 160 599

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 10 475 10 628 8 088

Nota 23
Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości księgowej i ilości akcji. Rozwodnioną wartość
księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości księgowej i rozwodnionej ilości akcji

DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA
WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ ORAZ
ROZWODNIONEJ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA
JEDNĄ AKCJĘ

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

Wartość księgowa 35 879 42 646 28 353
Liczba akcji 518 760 630 536 630 536
Rozwodniona liczba akcji 593 277 - -
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 69,16 67,63 44,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 60,48 - -

W wyniku splitu liczba akcji zwiększyła się ze 157 634  do 630 536 sztuk ( Uchwała NWZA z dnia 11.10.2002 roku).

Do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję nie uwzględniono akcji własnych w ilości 111 776 sztuk
nabytych przez Spółkę w 2002 roku w celu umorzenia. Do ustalenia wartości księgowej na jedną akcję za okres
porównywalny przyjęto liczbę akcji po splicie.

Rozwodnioną liczbę akcji ustalono jako średnią ważoną ilości akcji występujących w ciągu roku obrotowego
2002.
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

Działalność produkcyjna
 -Przychody netto ze sprzedaży napojów bezalkoholowych 328 872 254 394 216 209
     - w tym: od jednostek powiązanych 5 054 - -
 -Przychody netto ze sprzedaży usług 1 769 11 970 10 206
     - w tym: od jednostek powiązanych 498 10 288 8 681
... - - -

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 330 641 266 364 226 415
 - w tym: od jednostek powiązanych 5 552 10 288 8 681

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) kraj 330 316 265 421 225 827
    - w tym: od jednostek powiązanych 5 552 10 288 8 681
b) eksport 325 943 588
    - w tym: od jednostek powiązanych - - -

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 330 641 266 364 226 415
 - w tym: od jednostek powiązanych 5 552 10 288 8 681

Nota 25

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW
I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA -
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

 -Przychody ze sprzedaży  towarów 7 531 6 615 6 838
     - w tym: od jednostek powiązanych - - -
 -Przychody ze sprzedaży materiałów 11 914 57 797 44 621
     - w tym: od jednostek powiązanych 29 56 909 43 865

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 19 445 64 412 51 459
 - w tym: od jednostek powiązanych 29 56 909 43 865

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW
I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) kraj 19 302 64 295 51 459
    - w tym: od jednostek powiązanych 10 56 909 43 865
b) eksport 143 117 -
    - w tym: od jednostek powiązanych 19 - -

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 19 445 64 412 51 459
 - w tym: od jednostek powiązanych 29 56 909 43 865



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny

300

Nota 26

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) amortyzacja 19 273 18 448 13 072
b)  zużycie materiałów i energii 173 031 160 832 147 845
c) usługi obce 88 564 54 738 52 509
d) podatki i opłaty 3 310 2 294 2 286
e) wynagrodzenia 30 787 26 720 26 669
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 209 4 298 3 905
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3 318 3 253 5 943
   -podróży służbowych 1 139 1 006 1 122
   -ubezpieczeń 837 844 698
    -reprezentacji i reklamy publicznej 868 482 1 141
   -inne 474 921 2 982
Koszty według rodzaju, razem 323 492 270 583 252 229
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 1 361 (3 272) (3 501)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość
ujemna)

(923) (959) (1 163)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (104 818) (72 446) (69 780)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (21 831) (17 390) (17 445)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 197 281 176 516 160 340

Nota 27

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 447 0 160
   -rozwiązanie rezerwy na prawdopodobne straty 171 - 160
   -rozwiązanie rezerwy na odprawy jubileuszowe – Woda Grodziska 276 - -
b) pozostałe, w tym: 27 037 22 544 17 191
   -rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 2 092 - 680
   -zwrot VAT przez Urząd Skarbowy 17 710 14 863 10 724
   -odpis ujemnej wartości firmy 769 920 1 227
   -umorzenie części pożyczki przez PFRON - 225 -
   -subwencje i refundacje kosztów przez PFRON 2 944 4 078 2 128
   -rozliczana w czasie wartość refundowanych środków trwałych 606 713 1 704
   -otrzymane kary i odszkodowania 2 254 1 433 245
   -pozostałe 662 312 483

Inne przychody operacyjne, razem 27 484 22 544 17 351

Nota 28

INNE KOSZTY OPERACYJNE 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 121 594 0
   -rezerwa na prawdopodobne straty 121 594 -
b) pozostałe, w tym: 2 583 3 347 461
   -niezawinione niedobory i szkody 155 494 75
   -odpisane należności nieściągalne 180 1 183
   -przekazane darowizny 136 245 287
   -likwidacja wybrakowanych lub bezużytecznych wyrobów i materiałów 1 776 2 031 817
   -wypłacone odszkodowania 98 98 166
   -koszty szkód komunikacyjnych 238 191 222
   - wyksięgowanie przewalutowania zobowiązań z 1999 roku - - (1 344)
   -sankcje pokontrolne - - 47
   -pozostałe 0 287 8

Inne koszty operacyjne, razem 2 704 3 941 461
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ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW
NIEFINANSOWYCH

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

   - odpisy aktualizujące wartość zapasów niepełnowartościowych lub
      bezużytecznych 1 922 1 085 140

   - odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych lub spornych 2 296 2 809 2 748
   - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych 496 - -

Razem  odpisy aktualizacje wartość aktywów niefinansowych 4 714 3 894 2 888

Nota 29

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND
I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) od jednostek powiązanych, w tym: - - -
    - od jednostek zależnych - - -
    - od jednostek współzależnych - - -
    - od jednostek stowarzyszonych - - -
    - od znaczącego inwestora - - -
    - od jednostki dominującej - - -
b) od pozostałych jednostek - - -

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem - - -

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) z tytułu udzielonych pożyczek - - -
    - od jednostek powiązanych, w tym: - - -
       - od jednostek zależnych - - -
       - od jednostek współzależnych - - -
       - od jednostek stowarzyszonych - - -
       - od znaczącego inwestora - - -
       - od jednostki dominującej - - -
    - od pozostałych jednostek - - -
b) pozostałe odsetki 212 285 222
    - od jednostek powiązanych, w tym: - - -
       - od jednostek zależnych - - -
       - od jednostek współzależnych - - -
       - od jednostek stowarzyszonych - - -
       - od znaczącego inwestora - - -
       - od jednostki dominującej - - -
    - od pozostałych jednostek 212 285 222

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 212 285 222

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) dodatnie różnice kursowe - 4 325 1 674
     - zrealizowane - 986 -
     - niezrealizowane - 3 339 1 674
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - - -
   - - - -
c) pozostałe, w tym: - 50 7
   - naliczone odsetki od zakupionych bonów komercyjnych - 50 -
   - pozostałe - - 7

Inne przychody finansowe, razem - 4 375 1 681
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Nota 30

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) od kredytów i pożyczek 2 046 4 156 3 169

    - dla jednostek powiązanych, w tym: - - -

       - dla jednostek zależnych - - -
       - dla jednostek współzależnych - - -
       - dla jednostek stowarzyszonych - - -
       - dla znaczącego inwestora - - -
       - dla jednostki dominującej - - -
    - dla innych jednostek 2 046 4 156 3 169
b) pozostałe odsetki 3 651 4 243 3 525
    - dla jednostek powiązanych, w tym: - - -
       - dla jednostek zależnych - - -
       - dla jednostek współzależnych - - -
       - dla jednostek stowarzyszonych - - -
       - dla znaczącego inwestora - - -
       - dla jednostki dominującej - - -
    - dla innych jednostek 3 651 4 243 3 525

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 5 697 8 399 6 694

INNE KOSZTY FINANSOWE 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) ujemne różnice kursowe 6 875 - 873
     - zrealizowane (20) - 873
     - niezrealizowane 6 895 - -
b) utworzone rezerwy (z tytułu) - - -
   - odsetek - - -
c) pozostałe, w tym: 354 - 35
   - aktualizacja wartości inwestycji - - -
   - strata ze zbycia inwestycji - - -
   - prowizje - - -
   - inne koszty finansowe 354 - 35

Inne koszty finansowe, razem  7 229 - 908
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Nota 31

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)  16 990 15 248 (8 303)
2. Korekty konsolidacyjne
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania
podatkiem dochodowym (wg tytułów) (17 952) (15 248)

(8 354)

a) przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do
dochodu do opodatkowania - zmniejszające podstawę opodatkowania 23 412 22 054

17 136

   - zwrócony podatek od towarów i usług 17 710 14 863 10 724
   - przychody w wysokości amortyzacji środków trwałych zrefundowanych
lub sfinansowanych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych 606 713

1 704

   - amortyzacja ujemnej wartości firmy 769 920 1 226
  - zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 2014  680
   - zmniejszenie odpisów aktualizujących zapasy 42 211 -
   - rozwiązanie rezerw na przewidywane straty 171  160
   - rozliczany w czasie zysk ze sprzedaży środków trwałych do leasingu
zwrotnego 1 160 1 140

599

   - dodatnie różnice kursowe (nie zrealizowane) 453 3 339 -
  - dodatnie różnice kursowe dotyczące umów leasingu operacyjnego 487 868 2 043
b) pozycje zwiększające przychody podatkowe - zwiększające podstawę
opodatkowania 72 2 315

47

   - odsetki naliczone w roku ubiegłym a otrzymane w bieżącym 63 25 -
  - zrealizowany zysk ze sprzedaży środków trwałych do leasingu zwrotnego  2 290 -
   - pozostałe 9  47
c) koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszt uzyskania
przychodu - zwiększające podstawę opodatkowania 31 033 24 036

19 457

   - wierzytelności odpisane jako przedawnione 181 20 183
   - zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych 1  82
  - amortyzacja środków zakupionych w ramach zorganizowanej części
przedsiębiorstwa 827 841

833

  - przekazane darowizny 136 245 287
   - amortyzacja zrefundowanych środków trwałych 413 713 2 377
   - amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu 67 156 104
   - amortyzacja samochodów osobowych powyżej 20.000 EURO (10.000
EURO) 202 204

150

   - ubezpieczenie samochodów osobowych powyżej 20.000 EURO (10.000
EURO) 42 139

39

   - odpisy aktualizujący zapasy 1 922 1 085 140
   - odpisy aktualizujące należności 2 296 2 809 2 748
   - rezerwy na przewidywane straty 121 594 -
   - ujemne różnice kursowe (nie zrealizowane) 7348 31 184
   - rezerwy bierne –  tworzenie 389 1 665 1 396
  - koszty amortyzacji, odsetek i różnic kursowych dotyczących umów
leasingu operacyjnego 16 198 14 840

8 690

  - odpis aktualizujący wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych 496  
   - pozostałe 394 694 2 244
d) pozycje zwiększające koszty podatkowe - zmniejszające podstawę
opodatkowania 18 165 15 978

10 722

   - wykorzystanie  rezerw biernych 831 1 617 1 735
   - wartość netto opłat dotyczących leasingu operacyjnego 16 134 13 501 8 225
   - uprawdopodobnienie nieściągalności należności objętych odpisem
aktualizującym 937  

-

   - pozostałe 263 860 762
e) strata HOOP S.A. z lat ubiegłych wykorzystana w bieżącym roku 7 358 3 567 -
f) darowizny odliczane od dochodu 122  -
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  0 0 (16 657)
4. Podatek dochodowy według stawki 28% 0 0 0
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku   -
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej
okresu, w tym:   

0

    - wykazany w rachunku zysków i strat   0
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny   -
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub
ujemną wartość firmy   

-
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PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY,
WYKAZANY
W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic
przejściowych 1 138 391 4 566

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych dot. różnic
przejściowych (65) - -

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty
podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy  przejściowej poprzedniego okresu - - -

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania
rezerwy na odroczony podatek dochodowy

216 (347) (238)

 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) (2 134) (999) -
     -wykorzystanie straty podatkowej (2 060) (999) -
     -zmiana stawki podatkowej –pozostała do odliczenia strata podatkowa (74) - -

Podatek dochodowy odroczony, razem (845) (955) 4 328

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

 - ujętego w kapitale własnym 984 1 794 2 381
 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy - - -

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

 - działalności zaniechanej - - -
 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych - - -

Nota 32

ZYSK (STRATA) NETTO 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej 19 664 14 293 (3 991)
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych (3 560) - -
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych - - -
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych - - -
e) korekty konsolidacyjne 49 - -

Zysk (strata) netto 16 153 14 293 (3 991)

Nota 33
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą został ustalony jako iloraz zysku (straty) netto i ilość akcji zwykłych.
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku (straty) netto i rozwodnionej ilości akcji.

ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ 01.01-
31.12.2002

01.01-
31.12.2001

01.01-
31.12.2000

Zysk  (strata) netto 16 153 14 293 (3 991)
Liczba akcji zwykłych 518 760 630 536 630 536
Rozwodniona liczba akcji 593 277  -
Zysk  (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 31,14 22,67 (6,33)
Rozwodniony zysk  (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 27,23  -

W wyniku splitu liczba akcji zwiększyła się ze 157 634 sztuk do 630 536 sztuk ( Uchwała NWZA z dnia
11.10.2002 roku )
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Do wyliczenia wartości zysku netto na jedną akcję nie uwzględniono akcji własnych w ilości 111 776 sztuk
nabytych przez Spółkę w 2002 roku w celu umorzenia. Do ustalenia zysku netto na jedną akcję za okres
porównywalny przyjęto liczbę akcji po splicie.

Rozwodnioną liczbę akcji ustalono jako średnią ważoną ilości akcji występujących w ciągu roku obrotowego
2002.
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Noty objaśniające do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.

1. Struktura środków pieniężnych na początek i koniec okresu.
Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych przyjmuje się strukturę środków pieniężnych taką
samą jak w bilansie, tj:

Stan na
31.12.2002

Stan na
31.12.2001

Stan na
31.12.2000

- środki pieniężne w kasie 22 tys.zł 11 tys.zł 7 tys. zł
- środki pieniężne w banku 5 018 tys.zł 4 466  tys.zł 3 572 tys. zł
- inne środki pieniężne 7 tys.zł 637 tys. zł

Razem 5 047 tys.zł 4 477  tys.zł 4 216 tys. zł

2. Podział na działalności :

W części A - działalność operacyjna - ujmuje się wpływy i wydatki związane z podstawową
działalnością Spółki, czyli wpływy i wydatki związane z wytworzeniem i sprzedażą produktów,
wpływy i wydatki związane z płatnościami zobowiązań i należności, wpływy i wydatki z tytułu różnic
kursowych powstałych w wyniku rozrachunków wyrażonych w walutach obcych z dostawcami
i odbiorcami.

W części B - działalność inwestycyjna- ujmuje się wydatki na nabycie składników rzeczowych
aktywów trwałych, w tym również wydatki na nabycie  wartości niematerialnych i prawnych oraz
aktywów finansowych, a także wpływy ze sprzedaży tych składników.

W części C- działalność finansowa- ujmuje się wpływy z uzyskanych kredytów długo
i krótkoterminowych, wydatki związane nabyciem akcji własnych, z obsługą kredytów oraz spłatą rat
kredytów.

3. Uzgodnienie bilansowych zmian stanu niektórych pozycji oraz zmian stanu tych pozycji
wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych:

Na zmianę stanu należności w wysokości  -11 592 tys. zł składa się:
a) zmiana stanu należności długoterminowych -1 038 tys.zł
b) zmiana stanu należności krótkoterminowych -7 989 tys.zł
c) korekta o zmianę stanu należności z tyt. zbycia rzeczowych aktywów

trwałych
-4 890 tys.zł

d) korekta o zmianę stanu należności długoterminowych z tytułu kaucji
dotyczącej umowy leasingu

1 038 tys.zł

e) włączenie spółki do konsolidacji 1 287 tys.zł

Na zmianę stanu zobowiązań bez kredytów bankowych w wysokości 1 965 tys. zł składa się:
a) zmiana stanu zobowiązań długoterminowych -5 934 tys.zł
b) zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 26 319 tys.zł
c) korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych -4 778 tys.zł
d) korekta o zmianę stanu zobowiązań z tyt. leasingu finansowego 932 tys.zł
e) niezapłacone odsetki od kredytu -243 tys.zł
f) włączenie spółki do konsolidacji -14 331 tys.zł
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Na zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów w wysokości
1482 tys. zł składa się:
a) zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych długoterminowych 2 337 tys.zł
b) zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych 168 tys.zł
c) zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych - 922  tys.zł
d) włączenie spółki do konsolidacji -101 tys.zł

Na zmianę stanu rezerw  w wysokości – 1 751 tys. zł składa się:
a) zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego -1 468 tys.zł
b) zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i

podobne
-92 tys.zł

c) zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych 1 400 tys.zł
d) włączenie spółki do konsolidacji -1 591 tys.zł

4. Pozostałe korekty :

Inne korekty w działalności operacyjnej to korekty związanie z włączeniem spółki zależnej
do konsolidacji - strata spółki zależnej za okres od początku roku obrotowego do dnia objęcia
udziałów przez spółkę dominującą, środki pieniężne spółki zależnej na początek okresu oraz
odpis ujemnej wartości firmy dotyczący spółki zależnej. W działalności inwestycyjnej
pozostałe wydatki obejmują udzielone pożyczki krótkoterminowe oraz wydatki na nabycie od
osoby fizycznej udziałów w spółce zależnej objętej konsolidacją . Poza wyżej wymienionymi
pozycjami nie występują  „Pozostałe korekty”, „Pozostałe wpływy” i „Pozostałe wydatki”,
które przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej
działalności.

5. Uzgodnienie rachunku przepływów sporządzanego metodą bezpośrednią i pośrednią

Nie dotyczy.
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B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1.1Informacja o instrumentach finansowych

Lp. Treść

Aktywa
finansowe

przeznaczone
do obrotu

Zobowiązania
finansowe

przeznaczone
do obrotu

Pożyczki
udzielone i
należności
własne *

Aktywa
finansowe

utrzymywane
do terminu

wymagalności

Aktywa
finansowe

dostępne do
sprzedaży

1. Stan na początek okresu  61 099 0 3 891 
2. ZWIĘKSZENIA  40 508 632 109 
  - nabycie, założenie, zaciągnięcie  31 866 632  
  - wycena  7 042 109 
  - aktualizacja wartości      
  - przekwalifikowanie      
  - inne (objęcie konsolidacją)  1 600   

3. ZMNIEJSZENIA  25 011 65 4 000 
  - zbycie, rozwiązanie, spłata  25 011 4 000 
  - wycena   65  
  - aktualizacja wartości      
  - przekwalifikowanie      
  - inne      

4. Stan na koniec okresu z tego:  76 596 567 0 

4.1 ujawnione w bilansie ze wskazaniem pozycji
bilansowej      

 
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - instrumenty
pochodne - handlowe      

 
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe- instrumenty
wbudowane      

 
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe- akcje i
udziały      

 
Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne papiery
wartościowe, dłużne instrumenty finansowe      

 Krótkoterminowe aktywa finansowe -lokaty      

 Zobowiązania długoterminowe - kredyty  2 018   

 
Zobowiązania długoterminowe - inne zobowiązania
finansowe  30 548   

 Zobowiązania krótkoterminowe - kredyty  26 985   

 
Zobowiązania krótkoterminowe - inne zobowiązania
finansowe  17 045   

 
Inne zobowiązania finansowe - instrumenty pochodne
handlowe      

 Inne zobowiązania finansowe - instrumenty wbudowane      

 
Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone
pożyczki      

 
Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone
pożyczki   567  

 
Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne papiery
wartościowe, obligacje skarbowe      

 
Krótkoterminowe aktywa finansowe - niezapadłe
odsetki od pożyczek długoterminowych      

 Inne aktywa pieniężne- lokaty      

 
Inne aktywa pieniężne - niezapadłe odsetki od dłużnych
papierów wartościowych      

 
Inne aktywa pieniężne - papiery wartościowe
sfinansowane ze środków ZFŚS      

 Długoterminowe papiery wartościowe      

 
Należności z tytułu dostaw robót i usług - należności z
tytułu instrumentów pochodnych      

 Długoterminowe aktywa finansowe - akcje i udziały      

 
Długoterminowe aktywa finansowe - inne papiery
wartościowe      

 Pozostałe      
4.2 w ewidencji pozabilansowej      

1.2 Charakterystyka instrumentów finansowych
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Kredyt długoterminowy zaciągnięty przez Spółkę w banku Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

a) Warunki zaciągniętego kredytu:
- kwota udzielonego kredytu 5.000 tys.zł.
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
  WIBOR 1 M plus marża banku
- termin zapadalności:  24.01.2006

b) Wycena na dzień 31.12.2002 r.
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu na dzień 31.12.2002 r
- kurs przyjęty do wyceny kredytu na dzień 31.12.2002 r.      - kredyt w PLN
Kwota wykorzystania kredytu na dzień 31.12.2002 r.,
z czego:

3.134 tys.zł

   - kredyt krótkoterminowy                       1.116 tys.zł
Którego wartość po wycenie jest równa 1.116.tys.zł
   - kredyt długoterminowy                       2.018 tys.zł
Którego wartość  po wycenie jest równa 2.018 tys.zł
Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły:

- odsetki naliczone 0

- odsetki zapłacone 426 tys.zł

 Pożyczka  długoterminowa zaciągnięta przez Spółkę w DOHLER
EUROCITRUS Gmbh

a) Warunki otrzymanej pożyczki
- kwota otrzymanej pożyczki 377 tys. EUR
- oprocentowanie kwoty otrzymanej pożyczki jest równe 6%
- termin zapadalności:  28.02.2006

b) Wycena na dzień 31.12.2002 r.
- oprocentowanie kwoty udzielonej pożyczki na dzień 31.12.2002 r.   6%
- kurs przyjęty do wyceny pożyczki na dzień 31.12.2002 r.  4,0686PLN/EUR
Kwota wykorzystania pożyczki na dzień 31.12.2002 r.,
z czego:

316 tys. EUR

   - zobowiązania krótkoterminowe 126 tys.EUR
których wartość po wycenie jest równa 513 tys.zł
   - zobowiązania długoterminowe                       190 tys.EUR
których wartość  po wycenie jest równa 771 tys.zł
Odsetki naliczone za lata 2000-2002 r. wynoszą: 174 tys.zł
z czego roku 2002 dotyczy 66 tys.zł

W roku 2002 Spółka korzystała z:

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2001 r. 10.000 tys.zł
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 10.000 tys.zł
Termin zapadalności:   kredyt 7-dniowy przedłużany automatycznie
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2001 8.172 tys.zł
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Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 8.933 tys.zł
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
WIBOR T/N plus marża banku

Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły:

- odsetki naliczone 0

- odsetki zapłacone 933 tys.zł
- prowizja zapłacona 13 tys.zł

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega od jego wartości
godziwej

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 2.000 tys.zł
Termin zapadalności:  06.01.2003r.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 1.987 tys.zł
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
  WIBOR T/N plus marża banku

Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły:
- odsetki naliczone 0
- odsetki zapłacone 171 tys.zł
- prowizja zapłacona 25 tys.zł

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega  od jego wartości
godziwej

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku BRE Bank S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2001 6.200 tys.zł
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 6.200 tys.zł
Termin zapadalności:  09.12.2003r.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 5.439 tys.zł
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
  WIBOR M-C plus marża banku

Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły:
- odsetki naliczone 0
- odsetki zapłacone 327 tys.zł
- prowizja zapłacona 25 tys.zł
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Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega od jego wartości
godziwej.

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku Raiffeisen Bank Polska
S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 6.000 tys.zł
Termin zapadalności:  15.12.2003r.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 5.909 tys.zł
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
   WIBOR T/N plus marża banku

Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły:
- odsetki naliczone 0
- odsetki zapłacone 14 tys.zł
- prowizja zapłacona 12 tys.zł

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega od jego wartości
godziwej

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku BPH PBK S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002. 5.000 tys.zł
Termin zapadalności:  19.12.2003r.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 2.159 tys.zł
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
  WIBOR M-C plus marża banku

Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły:
- odsetki naliczone 0
- odsetki zapłacone 467 tys.zł
- prowizja zapłacona 8 tys.zł

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega od jego wartości
godziwej
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Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku

Konsorcjum GBW w
Poznaniu i BS w
Grodzisku
Wielkopolskim

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 1 250 tys.zł
Termin zapadalności:   30.08.2003 r.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 1 125 tys.zł
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest uzależnione od stopy
redyskonta weksli

Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły:
- odsetki naliczone 12 tys.zł
- odsetki zapłacone 0
- prowizja zapłacona 0

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega od jego wartości
godziwej

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku BS w Grodzisku
Wielkopolskim

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 250 tys.zł
Termin zapadalności:   30.08.2003
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2001 0
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002. 246 tys.zł
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
  WIBOR M-C plus marża banku

Łączne koszty obsługi kredytu w roku 2002 wynosiły :
- odsetki naliczone 2 tys.zł
- odsetki zapłacone 0
- prowizja zapłacona 0

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega od jego wartości
godziwej

 Pożyczka  krótkoterminowa zaciągnięta przez Spółkę zależną PPWM
„ Woda Grodziska”  Sp. z o.o.

a) Warunki otrzymanej pożyczki
- kwota otrzymanej pożyczki 100 tys.zł
- oprocentowanie kwoty otrzymanej pożyczki jest równe 5%
- termin zapadalności:   10.07.2002
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b) Wycena na dzień 31.12.2002 r
- oprocentowanie kwoty udzielonej pożyczki na dzień 31.12.2002 r   5%
Kwota wykorzystania pożyczki na dzień 31.12.2002 r.: 100 tys.zł
Odsetki naliczone na dzień 31.12.2002 r. od kwoty przeterminowanej
wynoszą

3 tys.zł

Umowy leasingu finansowego
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Umowy Leasingu Finansowego w tys PLN :

Lp Finansujący
Wartość

początkowa
w walucie

Waluta Oprocentowanie
Termin

zakończenia
umowy

Wartość
zobowiazań

na 31.12.02 w
walucie

Waluta
Kurs

waluty

Wartość
zobowiązań
na 31.12.02

w PLN

Zobowiązania
krótkoterminowe
na dzień 31.12.02

w PLN

Zobowiązania
długoterminowe
na dzień 31.12.02

w PLN

1 BRE LEASING 25,38EUR EURIBOR 1 M + marża 2005-04-11 19,62EUR 4,0684 79,84 30,51 49,33

2 BRE LEASING 99,93PLN stałe 2006-06-20 96,75PLN 1 96,75 21,02 75,73

3 BRE LEASING 1 123,17EUR EURIBOR 1 M + marża 2006-02-25 885,21EUR 4,0684 3 601,39 1 018,47 2 582,92

4 BRE LEASING 482,75EUR stałe 2005-01-18 279,07EUR 4,0684 1 135,38 488,12 647,26

5 BRE LEASING 235,48EUR EURIBOR 1 M + marża 2003-10-15 49,18EUR 4,0684 200,10 200,10 0,00

6 BRE LEASING 2 377,44EUR EURIBOR 1 M + marża 2004-10-09 987,32EUR 4,0684 4 016,82 1 700,53 2 316,29

7 BRE LEASING 153,18EUR stałe 2004-05-17 60,81EUR 4,0684 247,42 159,83 87,59

8 BRE LEASING 1 287,78EUR EURIBOR 1 M + marża 2003-11-10 391,16EUR 4,0684 1 591,41 1 591,41 0,00

9 BRE LEASING 455,66PLN stałe 2004-04-30 396,29PLN 1 396,29 274,81 121,48

10 BZ WBK Finanse & Leasing S.A. 814,79EUR LIBOR 1 M + marża 2005-02-08 431,62EUR 4,0684 1 755,99 760,85 995,14

11 BZ WBK Finanse & Leasing S.A. 206,79EUR LIBOR 1 M + marża 2007-04-30 154,95EUR 4,0684 630,39 124,88 505,51

12 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

13 EFL SERVICE S.A. 8,24PLN stałe 2003-04-20 3,15PLN 1 3,15 3,15 0,00

14 EFL SERVICE S.A. 8,24PLN stałe 2003-04-20 3,15PLN 1 3,15 3,15 0,00

15 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

16 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

17 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

18 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

19 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

20 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

21 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20 3,14PLN 1 3,14 3,14 0,00

22 HANDLOWY LEASING 23,89EUR LIBOR 1 M + marża 2006-03-25 20,45EUR 4,0684 83,20 19,68 63,52

23 HANDLOWY LEASING 10,45EUR LIBOR 1 M + marża 2005-01-27 7,86EUR 4,0684 31,99 12,25 19,74

24 HANDLOWY LEASING 22,55EUR LIBOR 1 M + marża 2006-01-15 18,56EUR 4,0684 75,52 18,76 56,76

25 HANDLOWY LEASING 31,52EUR LIBOR 1 M + marża 2006-01-15 26,13EUR 4,0684 106,30 25,87 80,43

26 HANDLOWY LEASING 70,65EUR LIBOR 1 M + marża 2005-12-25 57,00EUR 4,0684 231,89 59,09 172,80
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27 HANDLOWY LEASING 468,07EUR LIBOR 1 M + marża 2005-10-09 350,06EUR 4,0684 1 424,18 441,44 982,74

28 HANDLOWY LEASING 783,28EUR LIBOR 6 M + marża 2003-11-25 314,97EUR 4,0684 1 281,42 1 281,42 0,00

29 HANDLOWY LEASING 322,22PLN WIBOR 1 M + marża 2004-10-28 298,25PLN 1 298,25 154,45 143,80

30 HANDLOWY LEASING 64,45PLN WIBOR 1 M + marża 2004-10-28 59,65PLN 1 59,65 30,89 28,76

31 HANDLOWY LEASING 108,36PLN WIBOR 1 M + marża 2004-11-20 104,28PLN 1 104,28 51,81 52,47

32 HANDLOWY LEASING 577,92PLN WIBOR 1 M + marża 2004-11-09 555,95PLN 1 555,95 277,57 278,38

33 HANDLOWY LEASING 397,60EUR LIBOR 6 M + marża 2003-11-05 159,62EUR 4,0684 649,41 649,41 0,00

34 HANDLOWY LEASING 297,22EUR LIBOR 6 M + marża 2005-11-05 179,64EUR 4,0684 730,86 177,08 553,78

35 HANDLOWY LEASING 241,20EUR LIBOR 6 M + marża 2005-04-17 137,33EUR 4,0684 558,73 178,71 380,02

36 HANDLOWY LEASING 68,00EUR LIBOR 6 M + marża 2004-02-13 30,96EUR 4,0684 125,96 60,23 65,73

37 HANDLOWY LEASING 32,09EUR LIBOR 6 M + marża 2003-12-13 11,84EUR 4,0684 48,17 22,07 26,10

38 HANDLOWY LEASING 184,46EUR LIBOR 6 M + marża 2005-04-03 71,73EUR 4,0684 291,84 93,37 198,47

39 HANDLOWY LEASING 344,14EUR LIBOR 6 M + marża 2004-04-03 170,19EUR 4,0684 692,41 305,98 386,43

40 HANDLOWY LEASING 236,88EUR LIBOR 6 M + marża 2004-12-05 117,21EUR 4,0684 476,85 184,53 292,32

41 ING LEASE 2 588,32EUR LIBOR 1 M + marża 2007-02-15 1 992,79EUR 4,0684 8 107,49 1 515,19 6 592,30

42 ING LEASE 1 406,17EUR LIBOR 1 M + marża 2006-10-15 990,20EUR 4,0684 4 028,52 813,43 3 215,09

43 RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 1 278,99EUR LIBOR 1 M + marża 2005-05-01 827,59EUR 4,0684 3 366,97 817,39 2 549,58

44 RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 2 147,96EUR LIBOR 1 M + marża 2005-05-01 1 389,96EUR 4,0684 5 654,92 1 372,59 4 282,33

45 RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 266,73EUR LIBOR 1 M + marża 2005-05-01 153,13EUR 4,0684 622,99 181,87 441,12

46 RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 97,66PLN WIBOR 6M +marża 2003-07-01 44,26PLN 1 44,26 44,26 0,00

47 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 75,28EUR EURIBOR 1 M + marża 2005-09-10 45,42EUR 4,0684 184,80 60,82 123,98

48 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 122,27EUR EURIBOR 1 M + marża 2003-09-10 34,04EUR 4,0684 138,50 138,50 0,00

49 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 771,77EUR EURIBOR 1 M + marża 2005-09-10 465,67EUR 4,0684 1 894,52 623,48 1 271,04

50 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 76,12EUR EURIBOR 1 M + marża 2003-09-10 34,51EUR 4,0684 140,40 140,40 0,00

51 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 113,26EUR EURIBOR 1 M + marża 2004-11-25 61,47EUR 4,0684 250,08 114,16 135,92

52 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 59,12EUR EURIBOR 1 M + marża 2004-01-25 21,56EUR 4,0684 87,71 85,30 2,41

53 BRE LEASING 97,98EUR stałe 2003-06-12 16,33EUR 4,0684 75,44 75,44 

46 206,66 16 429,44 29 777,22
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2.Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym
również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych),
z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.

Na dzień 31.12.2002 roku zobowiązania warunkowe jednostki dominującej z tytułu zabezpieczenia
gwarancji udzielonej przez Fortis Bank Spółce Bobmark wynoszą 3 375 tys.zł

3.Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tyt. uzyskania prawa
własności budynków i budowli.

Spółki Grupy Kapitałowej nie posiadają zobowiązań z wymienionych tytułów.

4. Informacja o działalności zaniechanej.

W okresie od 01.01.-31.12.2002  HOOP  SA nie zaniechał żadnego rodzaju działalności gospodarczej,
oraz nie planuje w 2003r  zaniechania jakiejkolwiek działalności. W 2003 r. podstawową działalnością
spółki zależnej „Woda Grodziska” będzie dzierżawa gruntów, budynków i budowli wraz
z wyposażeniem.

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie występują.

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2002 r. wyniosły 17.101 tys. zł., a planowane nakłady
inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy wynoszą 59 492  tys.zł.
W 2002 roku grupa  nie poniosła ani też nie miała obowiązku ponosić nakładów na ochronę
środowiska, nie planuje także żadnych nakładów na ochronę środowiska w 2003 roku.

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

7.1. Transakcje z podmiotem powiązanym osobowo – BOBMARK International Sp. z o.o.

wartość przychodów netto  wyniosła 5 562 tys.zł
zakupy o wartości 4 945 tys.zł
należności na 31.12.2002 r wynoszą 6 000 tys.zł
zobowiązania na 31.12.2002 wynoszą 0 tys.zł

7.2. Transakcje ze spółkami zależnymi :

HOOP S.A. – spółka dominująca -  posiada 99,77% udziałów w spółce PPWM „Woda Grodziska Sp.
z o.o. oraz 50% udziałów w spółce MEGAPAK (Rosja). Wartość transakcji przeprowadzonych w
2002 roku ze spółkami zależnymi oraz stan rozrachunków na dzień 31 12. 2002 roku przedstawiono
w tabeli:
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W tys.zł
Spółka Przychody

2002r
Zakupy  2002r Należności

brutto na
31.12.2002

Zobowiązania
na 31.12.2002

Woda Grodziska 0 0 4 226 0
MEGAPAK 19 0 585 0

Na należności od spółki „Megapak” utworzono odpis aktualizujący w wysokości 18 tys. zł

8.  Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną
lub praw własności.

W 2002 r. Spółki Grupy Kapitałowej nie realizowały wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.

9. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej
    ( w przeliczeniu na pełne etaty)

Zatrudnienie 2002r.
1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych 591
2. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 1301

Zatrudnienie ogółem 1892

10. Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

2002r.
Wynagrodzenia  Zarządu 1 318 tys.zł
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej 156 tys.zł
RAZEM 1 474 tys.zł

11. Pożyczki udzielone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

Spółki nie udzieliły żadnych pożyczek, gwarancji, poręczeń osobom zarządzającym i nadzorującym
oraz ich osobom bliskim.

12. Informacje o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych ujętych w niniejszym sprawozdaniu
finansowym.

W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Zarejestrowanie przez Sąd nowej emisji

W dniu 21.01.2003r. Są Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dominującej
HOOP S.A. o 10.089 tys.zł. w wyniku przeprowadzenia w końcu 2002 roku emisji akcji serii D.
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Umowa dzierżawy majątku produkcyjnego „Wody Grodziskiej”

Dnia 30.01.2003r. została zawarta umowa , na mocy której  Spółka dominująca HOOP S.A. dzierżawi
od spółki zależnej  PPWM „Woda Grodziska” grunty, budynki i budowle oraz wyposażenie,
wchodzące  w skład Zakładu Produkcyjnego mieszczącego się w Grodzisku Wielkopolskim przy
ul. Mikołajczyka 8

Podpisanie umowy  kredytowej na 5 mln.zł. z Fortis Bankiem

Dnia 20 marca 2003r. pomiędzy Fortis Bank Polska S.A. i Spółką dominującą HOOP S.A. została
zawarta umowa o kredyt odnawialny do wysokości 5 000 tys.zł. w okresie 20.03.2003-31.10.2003 i do
wysokości 1 000 tys. zł. w okresie 01.11.2003-20.03.2004

Zakup od BOBMARK oddziału samodzielnie sporządzającego bilans i obejmującego zakład
w Iwinach

Dnia 27.02.2003r. pomiędzy Spółką dominującą HOOP S.A. i BOBMARK International Sp. z o.o.
została zawarta umowa na mocy której Spółka nabyła oddział spółki BOBMARK International
Sp. z o.o. w Iwinach, samodzielnie sporządzający bilans.
W skład zakupionego oddziału wchodzi głównie zakład produkcyjny w Iwinach użytkowany do tej
pory przez HOOP S.A. na podstawie umowy dzierżawy.

Sprzedaż linii do produkcji napojów do leasingu zwrotnego

Dnia 28.02.2003r. Spółka dominująca HOOP S.A. dokonała sprzedaży linii technologicznej do
rozlewu napojów wraz z transporterami na rzecz firmy FRANFINANCE POLSKA Sp. z o.o.
i jednocześnie zawarła umowę leasingu finansowego na podstawie której będzie nadal
wykorzystywała tę linię do produkcji napojów.

Umowa pożyczki z ING Lease na finansowanie budowy hali magazynowej w Tychach

Dnia 28.03.2003r. pomiędzy Spółką dominującą HOOP S.A. i ING Lease Polska Sp. z o.o. zostały
zawarte: umowa leasingu finansowego, umowa dzierżawy gruntu, przedwstępna umowa sprzedaży
oraz umowa pożyczki w wyniku których budowana przez Spółkę w Tychach hala magazynowo-
biurowa zostanie do dnia 10.09.2003r. sprzedana wraz z gruntem do ING Lease Sp. z o.o. a następnie
będzie użytkowana przez HOOP S.A. na podstawie umowy leasingu finansowego. Dla sfinansowania
inwestycji ING Lease Sp. z o.o. udzielił pożyczki w wysokości 7.920 tys. zł. do dnia rozpoczęcia
biegu umowy leasingu.

Umowa leasingu z ING Lease na linię KRONES’a

Dnia 25 marca 2003 roku pomiędzy Spółką dominującą HOOP S.A. i ING Lease Polska Sp. z o.o.
została  zawarta umowa leasingu operacyjnego , w wyniku której ING Lease zobowiązuje się nabyć
od firmy KRONES linię technologiczną do rozlewu napojów wraz z wydmuchiwarką butelek PET,
zgodnie z kontraktem z 2002 roku pomiędzy KRONES i HOOP S.A., a następnie oddać ją spółce
HOOP do odpłatnego używania .

Postępowanie układowe

Dnia 21 marca 2003 roku postanowieniem Sądu zostało zatwierdzone postępowanie układowe jakie
spółka zależna PPWM „Woda Grodziska” Sp. z o.o. zawarła z wierzycielami w dniu 7 maja 2002
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roku. W wyniku w/w postępowania wszystkie zobowiązania spółki powyżej 25 tys. PLN zostaną
zredukowane o 40% (zobowiązania o wartości poniżej 25 tys. PLN zostaną spłacone w całości).
W dniu 21 lutego 2003 roku wydane zostały przez ZUS i Urząd Skarbowy pozytywne decyzje o
warunkach postępowania restrukturyzacyjnego, które obejmuje kwoty odpowiednio 57,6 tys. PLN
oraz 422 tys. PLN.

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie
i zakresie przejęcia aktywów i pasywów.

W 1997 roku nastąpiło przekształcenie HOOP International Sp. z o.o. w HOOP SA. W jego wyniku
nastąpiła jedynie zmiana  formy prawnej HOOP International Sp. z o.o. – wszystkie aktywa i pasywa
poprzednika zostały przejęte przez HOOP SA.
Przekształcenie nastąpiło na podstawie aktu notarialnego z dnia 10 września 1997 roku – repetytorium
nr 4588/97 I zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy , XVI
Wydział Gospodarczo-Rejestrowy, pod numerem RHB 51655 na podstawie postanowienia z dnia
3 października 1997r.

15. Sprawozdania finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji.

Z uwagi na fakt iż ostatnie 3 lata działalności Emitenta przypadały na okres charakteryzujący się
wskaźnikiem inflacji skumulowanej poniżej 100%, nie przedstawia się skonsolidowanego
sprawozdania finansowego skorygowanego o wskaźnik inflacji.

16. Zmiany zasad rachunkowości oraz zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi
ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych
a uprzednio sporządzanymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

2001 2000

1. Wartość aktywów według danych uprzednio publikowanych 118 762 110 990

Korekty z tytułu zmian zasad  rachunkowości: 57 073 51 247
- wprowadzenie do ewidencji bilansowej środków trwałych używanych na

podstawie umów leasingu
51 107 44 614

- utworzenie aktywa z tytułu ujemnych różnic przejściowych w podatku dochodowym
od osób prawnych 7 226 7 167

- zmniejszenie wartości rozliczeń międzyokresowych czynnych  dotyczących umów
leasingowych

(1 260) (534)

Wartość aktywów po dostosowaniu do zmian zasad rachunkowości: 175 835 162 237

2. Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania według danych uprzednio
publikowanych 84 014 89 052

Korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości: 49 175 44 832
- utworzenie rezerwy z tytułu dodatnich różnic przejściowych w podatku

dochodowym od osób prawnych
1 471 458

- wprowadzenie do ksiąg zobowiązań z tytułu rat leasingowych 45 950 42 910
- zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych dotyczących umów leasingowych (420) (398)

- wprowadzenie do ksiąg zysku z leasingu zwrotnego – pozycja       rozliczana w czasie 3 012 1 862

- korekta wartości rezerwy na odprawy emerytalno - rentowe (838)

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania po dostosowaniu do zmian zasad
rachunkowości 133 189 133 884

3. Wartość wyniku lat ubiegłych według danych  poprzednio publikowanych (10 389) 0

Korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości: 6 415 17
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- wprowadzenia do ksiąg środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu
– wyksięgowanie opłat zaliczonych w koszty, wprowadzenie do kosztów
amortyzacji oraz wynik z  leasingu zwrotnego

-294 -2 364

- rezerwa na pdop za lata ubiegłe
-458 -14

- aktywo z tytułu pdop za lata ubiegłe
7 167 2 395

Wartość wyniku lat ubiegłych po dostosowaniu do zmian zasad rachunkowości -3 974 17

4. Wynik finansowy netto roku obrotowego   według danych uprzednio
publikowanych

12 810 -10 389

Korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości: 1 483
6 398

- wprowadzenia do ksiąg środków trwałych używanych na podstawie umów
leasingu – wyksięgowanie opłat zaliczonych w koszty, wprowadzenie do kosztów
amortyzacji  oraz wynik z leasingu zwrotnego

1 689 2 070

- aktywo z tytułu pdop za 2001
59 4 772

- korekta wartości rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe
838 0

- rezerwa z tytułu pdop za bieżący rok obrotowy -1 013 - 444

- wyksięgowanie wartości samochodu z leasingu – kradzież
-90

Wynik finansowy netto roku obrotowego  po dostosowaniu do zmian metodologii 14 293 -3 991

Sprawozdanie spółki zależnej za 2001 rok podlegało przekształceniu tylko w zakresie zmian
prezentacyjnych.

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego oraz ich wpływ na
sytuację finansową.

Dokonane zmiany zasad rachunkowości z dniem 1 stycznia 2002 roku dostosowane zostały do
nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 roku.

Istotniejsze zmiany dotyczą:
1. w aktywach trwałych

- wprowadzenie do ewidencji bilansowej środków trwałych używanych na podstawie umów
leasingu,

- przeniesienie kosztów organizacji spółki do rozliczeń międzyokresowych,
- przeniesienie prawa  wieczystego użytkowania gruntów do rzeczowych aktywów trwałych,
- uznanie za inwestycje długoterminowe składników finansowego majątku trwałego,
- ujmowanie w aktywach trwałych - aktywów podatkowych z tytułu różnic przejściowych

w podatku dochodowym,
- wydzielenie z rozliczeń międzyokresowych, długoterminowych rozliczeń, które zostaną

odpisane w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego,
2.  w aktywach obrotowych

- włączenie do aktywów obrotowych należności długoterminowych z tytułu dostaw, robót
i usług,

- włączenie do inwestycji krótkoterminowych udziałów i akcji przeznaczonych do obrotu,
innych krótkoterminowych papierów wartościowych, udzielonych pożyczek
krótkoterminowych, innych aktywów krótkoterminowych, , a także środków pieniężnych
i innych aktywów pieniężnych – czeków, weksli, bonów, lokat  i tym podobnych aktywów,
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3. w kapitałach własnych
- odnoszenie w wynik nie podzielony z lat ubiegłych, skutków zmian zasad rachunkowości oraz

błędów podstawowych,
- rozliczanie w wynik bieżący nadwyżki niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych nad

ujemnymi,
4. w rezerwach na zobowiązania - ujmowanie  rezerwy na odroczony podatek dochodowy

rozłącznie z aktywami podatkowymi,
5. wycenę na dzień bilansowy wyrażonych w walutach obcych :

- składniki aktywów– po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez BRE Bank S.A, z którego
usług korzysta spółka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,

- składniki pasywów – po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez BRE Bank S.A,
z którego usług korzysta spółka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polskie na ten dzień.

18. Dokonane korekty błędów podstawowych oraz ich wpływ na sytuację finansową.

Nie dokonywano takich korekt.

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis
tych niepewności oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym
związane.

Skonsolidowane sprawozdanie Spółek Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenia
kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

20. Informacje dotyczące połączenia spółek.

W bieżącym okresie obrotowym nie dokonano łączenia spółek. Sprawozdanie finansowe nie zawiera
danych spółek połączonych

21.1 W przypadku gdy dzień bilansowy, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe
objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki podporządkowanej,
wyprzedza dzień bilansowy, na który sporządza się skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, nie więcej jednak niż o trzy miesiące, podaje się istotne zdarzenia dotyczące
zmian stanu aktywów , pasywów oraz zysków i strat tej jednostki podporządkowanej,
jakie nastąpiły w okresie między dniem bilansowym, na który sporządzono
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a dniem bilansowym jednostki
podporządkowanej.

Spółki tworzące Grupę Kapitałową sporządzają sprawozdania na ten sam dzień bilansowy.

21.2 Informacje o korektach oraz wielkości poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego,
dla których przyjęto odmienne metody i zasady wyceny, w przypadku dokonywania
odpowiednich przekształceń sprawozdania finansowego jednostki objętej
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do metod i zasad przyjętych przez
jednostkę dominującą, a w przypadku odstąpienia od dokonywania przekształceń –
uzasadnienie odstąpienia.
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Nie dokonano korekt ani przekształceń. Odmienne zasady,  z uwagi na objęcie konsolidacją
sprawozdań spółki zależnej tylko za grudzień 2002 roku, mają nieznaczny wpływ na wycenę pozycji
sprawozdania skonsolidowanego.

22. Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji oraz inne
informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Spółka sporządza sprawozdanie skonsolidowane po raz pierwszy w 2002 roku, którym obejmuje
spółkę zależną ze 99,77% udziałem HOOP SA tj. „Woda Grodziska” Sp. z o.o.

Konsolidacją nie została objęta spółka zależna Targowyj Dom MEGAPAK (Rosja) utworzona
w czerwcu 2002, na podstawie art.58 ust.1 i 3 znowelizowanej ustawy o rachunkowości
(Dz.U.Nr.113,poz.1186)

23. W 1997 r. Spółka zależna PPWM „Woda Grodziska” Sp. z o. o. zawarła w formie aktu
notarialnego umowy pożyczki na kwoty: 850 tys. zł i 150 tys. zł. Wymienione kwoty nie wpłynęły
na rachunek Spółki i w związku z tym nigdy nie były prezentowane w bilansie jako zobowiązania.
Zabezpieczeniem tych pożyczek jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości w Warszawie.
Spółka złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pożyczkodawców w związku
z faktem, iż pieniądze z pożyczki nie wpłynęły nigdy na konto Wody Grodziskiej. Skuteczność
ustanowienia hipoteki została przez prawników zakwestionowana z uwagi na fakt, iż została ona
ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy
ulicy Bruzdowej 91. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość stanowi przedmiot własności Wody
Grodziskiej, do skutecznego ustanowienia hipoteki nie doszło. Obecnie Zarząd Spółki prowadzi
czynności prawne zmierzające do uregulowania powyższych kwestii.

Podpisy  wszystkich Członków Zarządu

30.04.2003 r. Dariusz Wojdyga  Prezes Zarządu
data                imię i nazwisko                 stanowisko /funkcja  podpis

30.04.2003 r. Marek Jutkiewicz Wiceprezes Zarządu
data              imię i nazwisko                stanowisko /funkcja         podpis

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.04.2003 r. Tomasz Jankowski Dyrektor Finansowy
data  imię i nazwisko                 stanowisko /funkcja podpis

30.04.2003 r. Katarzyna Balcerowicz Główny Księgowy
data                imię i nazwisko                      stanowisko /funkcja      podpis
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5 Opinie o sprawozdaniach finansowych Spółki HOOP S.A.

Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki  HOOP  S.A.

Przedłożone przez Zarząd, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
środowiskowymi, sprawozdanie finansowe Spółki HOOP S.A. za okres obrotowy zakończony
31.01.2003r., oraz nie podlegające badaniu sprawozdanie finansowe za okres obrotowy zakończony
31.01.2002r., które było podstawą sporządzenia porównywalnych danych finansowych, podlegały
dostosowaniu do wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r. w sprawie
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i skrót prospektu (Dz. U.
Nr 139 poz. 1568).

Za sprawozdania finansowe oraz dokonane przekształcenia i dostosowania tych sprawozdań w sposób
umożliwiający ich porównywalność, odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki HOOP S.A.

Forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych
zamieszczonych w Prospekcie i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim
powinien odpowiadać prospekt emisyjny i skrót prospektu (Dz. U. Nr 139 poz. 1568), a ujawnione
dane zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych
zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z zasadami
rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni
okres.

Prezentowane w Prospekcie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002
roku).

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy zakończony 31 stycznia 2003 roku podlegało naszemu
badaniu.
Sprawozdanie to zostało zbadane stosownie do postanowień:

- rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694)za
wyjątkiem art. 64 ustawy,

- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce.

Wyżej wymienione sprawozdanie finansowe Spółki HOOP S.A. odzwierciedla prawidłowo, rzetelnie
i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej i rentowności
w badanym okresie oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.01.2003r.
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Pełny tekst opinii dotyczącej badania sprawozdania finansowego Spółki za wyżej wymieniony okres
zawarty jest w punkcie 6.1. Rozdziału VIII.

Lidia Pstrocka - Piorun:                Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany na listę

podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym

Biegły rewident                 73 prowadzoną przez KIBR
Nr ewid. 9698

Deloitte & Touche
Audit Services Sp. z o.o.

00-097 Warszawa
ul. Fredry 6

      Prezes Zarządu Członek Zarządu

  Maria Rzepnikowska   Zuzanna Kłys

Warszawa, dnia 12.06.2003r.
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6 Źródła informacji stanowiące podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego
i porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie oraz opinii

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy zakończony 31.01.2003 r. wraz z notami objaśniającymi
zawarte w Rozdziale VIII zostało zestawione na podstawie zweryfikowanego sprawozdania
finansowego Spółki HOOP S.A. za okres obrotowy zakończony 31.01.2003r. sporządzonego
i przedłożonego przez Zarząd wyżej wymienionej Spółki, stosownie do obowiązujących przepisów
wskazanych w opinii biegłego rewidenta, zamieszczonej w punkcie 6.1., opinii i raportu biegłego
rewidenta, dotyczących okresu obrotowego oraz danych dodatkowych przygotowanych przez Zarząd
na podstawie uprzednio zweryfikowanych ksiąg rachunkowych.

Porównywalne dane finansowe za okres obrotowy zakończony 31.01.2002 r. w odniesieniu do
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych sporządzonych za okres od
01.01.2002r. do 31.01.2002r. zawarte w Rozdziale VIII zostały zestawione na podstawie
sprawozdania finansowego Spółki HOOP S.A. za okres obrotowy zakończony 31.01.2002r.
sporządzonego i przedłożonego przez Zarząd wyżej wymienionej Spółki, wraz z notami
objaśniającymi.

Na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości - art. 46 ust. 1 a) w odniesieniu do bilansu, art. 48a
ust.2 w odniesieniu do zestawienia zmian w kapitale własnym -  jako porównywalne dane finansowe
zaprezentowano   zweryfikowane dane finansowe wraz z notami objaśniającymi na dzień 31.12.2002r.

Za sprawozdania finansowe oraz dokonane przekształcenia i dostosowania tych sprawozdań w sposób
umożliwiający ich porównywalność, odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki HOOP S.A.
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6.1 Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki HOOP S.A. za okres obrotowy
zakończony 31.01.2003r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki HOOP S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki HOOP S.A.
z siedzibą w Warszawie, ulica Jana Olbrachta 94, obejmującego:

− wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

− bilans sporządzony na dzień 31 stycznia 2003 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 195.259 tys. zł.,

− rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 stycznia 2003 roku wykazujący
stratę netto w kwocie 792 tys. zł.,

− zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 stycznia 2003
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 8.666 tys. zł.,

− rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 stycznia 2003 roku
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu okresu obrotowego w kwocie 45
tys. zł.,

− dodatkowe informacje i objaśnienia.
 
 Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.
 
 Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
 Zamieszczone w sprawozdaniu finansowym porównywalne dane finansowe rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych sporządzonych na dzień 31 stycznia 2002 roku nie podlegały
naszemu badaniu.
 
 Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

− rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694) za wyjątkiem art. 64,

− norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce,

 w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii, czy
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmowało
w szczególności sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów
księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a także
ocenę zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości, dokonanych przez Zarząd Spółki znaczących
szacunków oraz ogólną ocenę prezentacji sprawozdania finansowego.
 Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam wystarczającą podstawę
do wyrażenia opinii.
 
 W naszej opinii, zbadane sprawozdanie finansowe Spółki HOOP S.A. za okres obrotowy zakończony
31 stycznia 2003 roku , zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach:
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- na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- zgodnie co do formy i treści z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości, statutu Spółki, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych z późniejszymi zmianami oraz  rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim
powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, z późniejszymi zmianami,

- zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi wyżej wymienioną ustawą i polityką
rachunkowości przyjętą przez Zarząd, z zachowaniem ich ciągłości

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

 
 
 Lidia Pstrocka-Piorun
 
 
 Biegły rewident Podmiot uprawniony do badania

 nr ewid. 9698  sprawozdań finansowych wpisany na listę
 podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym
                                   73 prowadzoną przez KIBR
 
 Deloitte & Touche
 Audit Services Sp. z o.o.
 00-097 Warszawa
 ul. Fredry 6
 
 
 Prezes Zarządu Członek Zarządu
 
 
 Maria Rzepnikowska                  Zuzanna Kłys

 
 
 
 Warszawa, 9 czerwca 2003 roku



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny

328

6.2 Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy zakończony 31 stycznia 2003 wraz z
porównywalnymi danymi finansowymi za okres obrotowy zakończony 31 stycznia 2002
roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane jednostki:

a) nazwa : HOOP Spółka Akcyjna

b) siedziba : ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa

c) podstawowy przedmiot działalności: produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych,
PKD 1598Z

d) organ prowadzący rejestr : Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000134518.

2. Czas trwania Spółki:  nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:  01.01.2003r. - 31.01.2003r. oraz okres porównywalny
01.01.2002r. – 31.01.2002r.  dla rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych oraz
01.01.2002 r. – 31.12.2002 r. dla bilansu i zestawienia  zmian w kapitale własnym.

4. Skład organów spółki :

Zarząd: Dariusz Wojdyga – Prezes, Marek Jutkiewicz – Wiceprezes.

Rada Nadzorcza: Andrzej Jesionek – Przewodniczący, Tadeusz Czichon – Członek, Beata
Wojdyga – Członek, Aleksandra Jutkiewicz – Członek.
W roku obrotowym 2002 i miesiącu styczniu 2003 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu
Spółki. W 2002 roku Członkiem Rady Nadzorczej był Łukasz Tatarkiewicz  ( do 15.10.2002
roku).

5. Spółka nie posiada jednostek sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.

6. Spółka jest jednostką dominującą i  sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

7. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej
w dającej się przewidzieć przyszłości  - nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności.

8. Porównywalność sprawozdań
Prezentowane sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy zastosowaniu tych samych zasad
rachunkowości.

9. Korekty  wynikające z opinii podmiotów uprawnionych  do badania.

Opinie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania za poprzednie okresy nie zawierały
zastrzeżeń.
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10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru.

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe
nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości
niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości
niematerialne amortyzuje się metodą liniową  przy zastosowaniu następujących okresów amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne Okres amortyzacji w latach
Oprogramowanie komputerowe 3,3
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 5-10

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3,5 tys. zł  amortyzowane są
jednorazowo.

Odpisów amortyzacyjnych dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym tę wartość przyjęto do używania.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na
potrzeby jednostki.

Środki trwałe zakupione przed 1.01.1995r. podlegające aktualizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami wyceniane są według wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji
zostały ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny.
Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na
ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki
amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i
odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki amortyzacji liniowej:

- grupa 0  10%

- grupa I  od  2,5%  do 4,5%
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- grupa II od 2,5 % do 4,5%

- grupa II 7%

- grupa IV od 7% do 30%

- grupa V 14%

- grupa V od 10% do 20%

- grupa VII od 14% do 20%

- grupa VIII od 14% do 25%

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3,5 tys. zł amortyzowane są jednorazowo. Ulepszenia
w obcych obiektach amortyzowane są w okresie zgodnym z okresem amortyzacji dla obiektu.
Odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania.

Za aktywa trwałe uznaje się również obce środki trwałe przyjęte do odpłatnego używania na podstawie
umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, jeżeli umowa spełnia jeden z warunków
określonych w art.3 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym
charakterze, zaliczone do majątku jednostki, amortyzuje się w okresie ekonomicznej przydatności
środka.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy,
montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów
poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia
bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice

kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia
okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.
Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających
z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub
innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów
trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia.
Za inwestycje krótkoterminowe  uznaje się aktywa płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo
stanowiące środki pieniężne.
Inwestycje krótkoterminowe wyceniono w bilansie według ceny nabycia.
Pożyczki udzielone wycenione są w kwotach wymagających zapłaty.
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Zapasy

Materiały i towary na dzień bilansowy wyceniono w  cenach zakupu. Na dzień bilansowy ceny
materiałów i towarów porównano z cenami sprzedaży netto. Odpisy aktualizujące wartość materiałów
i towarów wynikające z wyceny w cenach sprzedaży netto zaliczono odpowiednio do pozostałych
kosztów operacyjnych.

Rozchód materiałów i towarów następuje według cen ewidencyjnych. Rozliczanie odchyleń następuje
co miesiąc.

Produkcja w toku
Produkcję w toku wyceniono w koszcie materiałów bezpośrednich.

Produkty gotowe wyceniono na poziomie planowanego kosztu wytworzenia skorygowanego o
odchylenia od cen ewidencyjnych.

Rozrachunki

Należności
Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z
zachowaniem ostrożności.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:
- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności nie objętej

zabezpieczeniem,
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100%

należności,
- kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega a spłata należności nie jest prawdopodobna

- do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
- stanowiących równowartość kwot podwyższających należności – do wysokości tych kwot,
- przeterminowanych – 100% odpisu na należności przeterminowane powyżej 180 dni,
- nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w wysokości

100%
- według indywidualnej oceny,
Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności inne niż handlowe, które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia
bilansowego, wykazuje się w aktywach trwałych w pozycji ‘Należności długoterminowe’.

Zobowiązania
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o
wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych
aktywów Spółki.

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których /zgodnie z warunkami
umowy/ uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne
lub drogą wymiany na instrumenty finansowe.



Rozdział VIII – Sprawozdania finansowe Prospekt Emisyjny

332

Środki pieniężne

Wycenia się według wartości nominalnej.

Różnice kursowe

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na
dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka – w
przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub
zobowiązań,

- Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w
zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs –
w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów– po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez BRE Bank S.A, z którego
usług korzysta Spółka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,

- składniki pasywów – po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez BRE Bank S.A, z
którego usług korzysta spółka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,

Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów
i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności
i zobowiązań w walutach  obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztu wytworzenia środków
trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Rezerwy

Rezerwy  tworzone są na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, których wartość możliwa
jest do wiarygodnego oszacowania.

Rezerwy tworzone są między innymi na poniższe  zobowiązania:
 - odroczony podatek dochodowy, tworzony w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych
między wartością księgową aktywów  i pasywów, a ich wartością podatkową,
 - przyszłe świadczenia pracownicze –odprawy emerytalno-rentowe,
 - skutki toczących się postępowań przeciwko Spółce,
 - inne przyszłe zobowiązania wynikające ze spraw w toku.
Wartość rezerw  ustalana jest w wysokości szacunków własnych. Tworzy się je w ciężar pozostałych
kosztów operacyjnych, za wyjątkiem rezerw na odprawy emerytalno - rentowe, które zaliczane są do
kosztów operacyjnych.

Rezerwy na odprawy emerytalno - rentowe wycenia się w wysokości oszacowanej metodami
aktuarialnymi. Na dzień 31.01.2003 r. nie dokonano  nowego szacunku tych rezerw.
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Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych   zaliczane są:
- koszty organizacji spółki do czasu ich rozliczenia.
- jednorazowe roczne opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych, osobowych, prenumeraty

czasopism, itp.

- odpis na ZFŚŚ rozliczany w ciągu roku,
- pobrane z góry odsetki od kredytów i pożyczek.
Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są ponadto aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.

Z punktu widzenia okresu rozliczenia, czynne rozliczenia międzyokresowe kwalifikowane są do
aktywów krótko lub długoterminowych.
Do odpisu czynnych rozliczeń międzyokresowych spółka stosuje indywidualnie oszacowany okres,
w zależności od charakteru i wartości rozliczanej pozycji.

Na dzień bilansowy wycena rozliczeń międzyokresowych czynnych dokonywana jest przy
zastosowaniu zasady ostrożności.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są świadczenia przyjęte przez Spółkę, które nie
stanowią jeszcze zobowiązania do zapłaty. Świadczenia te (za wyjątkiem kosztów urlopów
pracowniczych) ustala się w ich przewidywanej wysokości, przypadającej na bieżący okres. Przy
ustalaniu odpisów rozliczeń międzyokresowych, uwzględniana jest zasada ostrożności, a przede
wszystkim zasada współmierności  kosztów do przychodów, których uzyskaniu one służą.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

υ Rozliczenia międzyokresowe przychodów Spółki obejmują w szczególności:

υ równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych
fakturami VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach
sprawozdawczych,

υ środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych,  rozliczane równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych sfinansowanych,

υ wartość przyjętych nieodpłatnie w tym w drodze darowizny środków trwałych, środków trwałych
w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczana równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników majątku,

υ ujemna wartość firmy, jako różnica niższej ceny nabycia jednostki lub zorganizowanej części od
wartości godziwej przyjętych aktywów netto,

υ zysk z tytułu realizacji umów leasingu zwrotnego.

Podatek odroczony

Aktywa z tytułu podatku dochodowego
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Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem
przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów
a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do
odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które
spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem
dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i
pasywów a ich wartością podatkową.
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które
spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki
podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z
kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

Kapitał własny

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w
KRS.

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest:

- z nadwyżki z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałej po  pokryciu kosztów
związanych z emisją,

- z podziału zysku,

- z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny,  skutków uprzednio dokonanej w oparciu o
odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie
sprawozdawczym.

Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut Spółki.

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów  przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów
jednostki tj.:

- urzędowej wyceny środków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych /bez
możliwości przeznaczenia do podziału/,
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Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia Statutu
Spółki na rozwój Spółki.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do
decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy , a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów
podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości
aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego
lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub
właścicieli.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości
aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału
własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców
lub właścicieli.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych

(pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,

3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza
działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),

4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego
podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część
odroczoną i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem
rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Uznawanie i wycena instrumentów finansowych

Wszystkie inwestycje będące instrumentami finansowymi w dniu ich nabycia są klasyfikowane do
jednej z trzech kategorii: przeznaczone do obrotu, dostępne do sprzedaży lub utrzymywane do terminu
zapadalności.

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Spółka klasyfikuje aktywa finansowe, które
zostały nabyte lub powstały w celu uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych (w terminie do
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trzech miesięcy) wahań cen oraz aktywa finansowe, które niezależnie od powodu, dla którego zostały
nabyte stanowią grupę aktywów, która wykorzystywana była ostatnio do realizacji korzyści w wyniku
wahań cen. Instrumenty pochodne będące aktywami zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu, z
wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią instrument zabezpieczający.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności (wymagalności) Spółka
zalicza aktywa finansowe o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym
terminie zapadalności, które zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu
zapadalności, z wyjątkiem udzielonych pożyczek i wierzytelności własnych.

Wszelkie pożyczki i należności spełniające definicję instrumentów finansowych w świetle art. 3. ust 1.
pkt. 23 Ustawy, powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków
pieniężnych, towarów lub usług, których Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie,
kwalifikuje się do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych.

Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spółka zalicza wszelkie aktywa finansowe nie
będące: pożyczkami udzielonymi i należnościami własnymi, aktywami finansowymi utrzymywanymi
do upływu terminu zapadalności oraz aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. Do aktywów
dostępnych do sprzedaży zalicza się w szczególności udziały w innych podmiotach nie będących
podmiotami podporządkowanymi, które Spółka nie przeznaczyła do sprzedaży w krótkim terminie.

Zobowiązania finansowe klasyfikowane są do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne,
których wartość godziwa jest mniejsza od zera oraz zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych
instrumentów finansowych w przypadku sprzedaży krótkiej zaliczane są do zobowiązań finansowych
przeznaczonych do obrotu, wszelkie inne zobowiązania finansowe klasyfikowane są do pozostałych
zobowiązań finansowych.

Na dzień zawarcia kontraktu aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości
godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych innych aktywów, a zobowiązania finansowe w
wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości uzyskanych składników majątkowych.

Według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej Spółka wycenia
aktywa utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne oraz pozostałe
zobowiązania finansowe, których Spółka nie zakwalifikowała jako przeznaczone do obrotu. W
przypadku należności i zobowiązań o krótkim terminie zapadalności/ wymagalności/ (handlowych),
dla których efekt dyskonta nie jest znaczący, Spółka wycenia je wg kwoty wymagającej zapłaty. W
przypadku należności krótkoterminowych uwzględnia się fakt trwałej utraty wartości aktywów, co
oznacza, że wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
poprzez dokonywanie odpisów aktualizacyjnych.

Według wartości godziwej Spółka wycenia aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie będących
częścią powiązań zabezpieczających ujmuje się jako przychody lub koszty finansowe w rachunku
zysków i strat w momencie ich wystąpienia. W przypadku aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży, zmiany wartości godziwej tych instrumentów Spółka zalicza do rachunku zysków i strat
jako przychody (koszty) finansowe lub ujmuje w wydzielonej pozycji kapitałów własnych, do
momentu usunięcia aktywa z bilansu w wyniku sprzedaży, wygaśnięcia praw z aktywa, realizacji itp.
lub rozpoznania trwałej utraty jego wartości, w którym to momencie skumulowany zysk/stratę
uprzednio ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny zalicza się do rachunku zysków i strat danego okresu.
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Aktyw finansowy zostaje usunięty z bilansu tylko, wtedy gdy Spółka utraci kontrolę nad nim w
wyniku sprzedaży, wygaśnięcia lub realizacji aktywa. Zobowiązanie finansowe zostaje usunięte z
bilansu tylko wtedy, gdy zobowiązanie to wygaśnie w wyniku wypełnienia zobowiązania, jego
wygaśnięcia lub anulowania.

11. Średnie kursy wymiany złotego.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania
średnich kursów wymiany złotego  w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski
przedstawiały się następująco:

- dla bilansu

okres porównywalny okres bieżący

1. kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 4,0202 4,1286

2. kurs średni, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie

3,8697 4,1286

3. najwyższy  kurs w okresie
/Tab. nr 136/A/NBP/2002,  Tab. nr 16/A/NBP/2003

4,2116 4,2413

4. najniższy kurs w okresie
/Tab. nr 5/A/NBP/2002, Tab. nr 2/A/NBP/2003

3,5015 3,9773

- dla rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych

okres porównywalny okres bieżący

3. kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 3,5929 4,1286

4. kurs średni, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
w danym okresie

3,5929 4,1286

3. najwyższy  kurs w okresie
/Tab. nr 136/A/NBP/2002,  Tab. nr 16/A/NBP/2003

3,6880 4,2413

4. najniższy kurs w okresie
/Tab. nr 5/A/NBP/2002, Tab. nr 2/A/NBP/2003

3,5015 3,9773
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12. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych
w przeliczeniu na euro.

12.1 Podstawowe pozycje bilansu

Stan na ostatni dzień w tys. EURO
okres porównywalny okres bieżący

A k t y w a    r a z e m 47 299 47 294

I Aktywa trwałe 23 666 24 411

II Aktywa obrotowe 23 633 22 883

P a s y w a   r a z e m 47 299 47 294

I Kapitał własny 9 798 11 640

II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 501 35 654

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO
ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,0202 zł/EURO
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony
przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,1286 zł./EURO.

12.2 Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w tys. EURO

okres porównywalny okres bieżący

I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5  207 3 741
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 819 2 544
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 388 1 197
VI. Zysk (strata) na sprzedaży -336 -408
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 -19
X. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -289 -352
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
XIV. Zysk(strata) brutto -289 -352
XXII. Zysk (strata) netto -133 -192

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres porównywalny  przyjęto kurs EURO,  na
31.01.2002, ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs  3,5929 zł/EURO
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres bieżący  przyjęto  kurs EURO, na
31.01.2003, ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,1286 zł/EURO.
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12.3 Podstawowe pozycje rachunku przepływów środków pieniężnych
 w tys. EURO

okres porównywalny okres bieżący

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -943 -242
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -94 -1 852
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 500 2 105
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -537 11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -537 11
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 246 1 217
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 709 1 228

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto
następujące kursy EURO:

- danych z pozycji A,B,C,D - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na
ten dzień
tj. kurs 3,5929 zł/EURO,

- danych z pozycji F – kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  31 grudnia 2001 roku
tj. kurs 3,5219 zł/EURO,

- danych z pozycji E,G - kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  31 stycznia 2002 roku
tj. kurs 3,5929 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto następujące
kursy EURO:

- danych z pozycji A,B,C,D - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na
ten dzień
tj. kurs 4,1286 zł/EURO

- danych z pozycji F – kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  31 grudnia 2002 roku
tj. kurs 4,0202 zł/EURO

- danych z pozycji E,G - kurs  ustalony przez NBP na ten dzień  31 stycznia 2003 roku
tj. kurs 4,1286 zł/EURO.

13.  Różnice pomiędzy polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości

Spółka stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości. Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów różnią się
od wielkości, które wykazane byłyby w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR").
Różnice pomiędzy przyjętymi zasadami rachunkowości w Grupie, a MSR wynikają z kwestii
przedstawionych poniżej.

13.1 Ujęcie skutków hiperinflacji w latach ubiegłych

W jednostkowych sprawozdaniach finansowych skutki hiperinflacji nie zostały ujęte zgodnie
z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 29, Rachunkowość w warunkach hiperinflacji.
Dotyczy to  składników majątku trwałego nabytych w okresie hiperinflacji w latach ubiegłych,
których ceny nabycia należałoby doprowadzić do poziomu cen odpowiadającego sile nabywczej na
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dzień bilansowy w sprawozdaniach sporządzanych w tym okresie. Skorygowana w ten sposób
wartość bilansowa tych środków i innych aktywów niepieniężnych staje się ceną nabycia lub
kosztem wytworzenia w sprawozdaniach późniejszych, będącym podstawą odpisów
amortyzacyjnych. W przybliżeniu dotyczy to środków trwałych nabytych w okresie do drugiej
połowy roku obrotowego 1996.

13.2 Przeszacowanie środków trwałych

Część środków trwałych wykazywana jest według wartości przeszacowanej wyznaczonej według
stanu na dzień 1.01.1995 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995
roku / Dz.U.nr 7 poz. 34/. Zastosowana metoda przeszacowania środków trwałych nie spełnia
jednak wymogów MSR dotyczących wyceny środków trwałych według wartości przeszacowanej
gdyż według MSR, na dzień bilansowy wartość przeszacowana nie powinna znacząco odbiegać od
wartości godziwej. Ostatnia aktualizacja środków trwałych Spółki dokonana została według
poziomu cen z września 1994 roku, w związku z czym wartości przeszacowane mogą istotnie
różnić się od wartości godziwej środków trwałych na koniec okresu. Ponadto, przeszacowaniem
należy objąć wszystkie środki trwałe w danej grupie, a nie jedynie te nabyte w okresie przed 1
stycznia 1995 roku.

13.3 Specjalistyczne części zamienne

W sprawozdaniu Spółki części zamienne wykazywane są jako składnik zapasów. Zgodnie z MSR
specjalistyczne części zamienne wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok lub wykorzystywane
wyłącznie do konserwacji lub serwisowania pewnych środków trwałych powinny być również
zaliczone do środków trwałych i podlegać amortyzacji w okresie nie dłuższym niż dany środek
trwały.

13.4 Kapitalizacja kosztów finansowych

Zgodnie z PSR cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków
trwałych obejmuje naliczone za czas trwania środków trwałych w budowie odsetki, prowizje i
różnice kursowe od pożyczek, kredytów, przedpłat i zobowiązań służących sfinansowaniu zakupu
lub budowy środków trwałych. W myśl MSR (podejście wzorcowe) koszty finansowania
zewnętrznego należy ujmować jako koszty okresu, w którym je poniesiono niezależnie od sposobu
wykorzystania pożyczki lub kredytu. Według MSR w podejściu „alternatywnym” koszty
finansowe wynikające z pozycji zobowiązań specyficznie odnoszących się do nakładów na środki
trwałe w budowie podlegają kapitalizacji w te nakłady, a ponadto koszty finansowe wynikające z
pozostałych zobowiązań o naturze ogólnej, w oparciu o wyliczenie średniej efektywnej stopy
kosztów finansowych, są kapitalizowane w pozostałe nakłady na środki trwałe w budowie. Koszty
finansowe są kapitalizowane do danych nakładów na środki trwałe w budowie do dnia oddania do
użytkowania środków trwałych. Spółka kapitalizuje wg PSR wyłącznie koszty finansowe związane
bezpośrednio z nakładami na środki trwałe w budowie.

13.5 Zakres ujawnień

Wymogi niektórych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wprowadzają ponadto
rozszerzony zakres ujawnień.
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BILANS nota Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 100 782 95 141
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 583 608
          - wartość firmy - -
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 90 149 85 169
      3. Należności długoterminowe 3, 8 1 897 1 875
          3.1. Od jednostek powiązanych - -
          3.2. Od pozostałych jednostek 1 897 1 875
      4. Inwestycje długoterminowe 4 2 579 2 577
          4.1. Nieruchomości - -
          4.2. Wartości niematerialne i prawne - -
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 579 2 577
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 579 2 577
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych    
                     wyceniane metodą praw własności - -

                b) w pozostałych jednostkach - -
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe - -
      5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 5 574 4 912
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 574 4 912
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -

II. Aktywa obrotowe 94 477 95 014
      1. Zapasy 6 26 476 23 066
      2. Należności krótkoterminowe 7, 8 61 632 65 616
          2.1. Od jednostek powiązanych 7 303 8 086
          2.2. Od pozostałych jednostek 54 329 57 530
      3. Inwestycje krótkoterminowe 6 034 5 993
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 6 034 5 993
                 a) w jednostkach powiązanych 963 967
                 b) w pozostałych jednostkach - -
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 071 5 026
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - -
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 335 339

AKTYWA RAZEM 195 259 190 155
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PASYWA

I. Kapitał własny 48 056 39 390
      1. Kapitał zakładowy 12 10 089 631
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy  (wielkość ujemna) - -
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 (22 920) (22 920)
      4. Kapitał zapasowy 14 32 636 32 636
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 44 44
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 1 436 1 436
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 27 563 7 899
      8. Zysk (strata) netto (792) 19 664
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - -

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 147 203 150 765
      1. Rezerwy na zobowiązania 17 1 374 1 374
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 3
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 27 27
                 a) długoterminowa 27 27
                 b) krótkoterminowa - -
          1.3. Pozostałe rezerwy 1 344 1 344
                 a) długoterminowe - -
                 b) krótkoterminowe 1 344 1 344
      2. Zobowiązania długoterminowe 18 32 182 32 566
          2.1. Wobec jednostek powiązanych - -
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 32 182 32 566
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 102 999 108 068
          3.1. Wobec jednostek powiązanych - -
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 97 747 102 912
          3.3. Fundusze specjalne 5 252 5 156
      4. Rozliczenia międzyokresowe 20 10 648 8 757
          4.1. Ujemna wartość firmy 61 123
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10 587 8 634
                 a) długoterminowe 5 793 5 936
                 b) krótkoterminowe 4 794 2 698

PASYWA  RAZEM 195 259 190 155

Wartość księgowa 48 056 39 390
Liczba akcji 9 976 800 518 760

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21 4,82 75,93

Rozwodniona liczba akcji 3 874 839 593 277

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21 12,40 66,39

POZYCJE POZABILANSOWE nota
Stan na

31.01.2003
Stan na

31.12.2002
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 - -
            - spornych spraw budżetowych - -
            - pozostałych tytułów - -
2. Zobowiązania warunkowe 3 375 3 375
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - -
             - udzielonych gwarancji i poręczeń - -
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 375 3 375
             - udzielonych gwarancji i poręczeń - -
             - zabezpieczenia gwarancji udzielonej przez Fortis Bank
               spółce Bobmark 3 375 3 375

3. Inne (z tytułu) 1 500 1 500
    - środki trwałe  pozabilansowe 1 500 1 500
    - zobowiązań wekslowych - -
    - zobowiązań z tytułu kar warunkowych - -
    - zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - -
    - spornych zobowiązań budżetowych - -

Pozycje pozabilansowe, razem 4 875 4 875
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT nota
01.01-

31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:  15 445 18 708
    - od jednostek powiązanych  925 8
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 14 988 18 333
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 457 375

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:  10 503 13 721
   - od jednostek powiązanych  543 0
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 10 086 13 349
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  417 372

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)  4 942 4 987
IV. Koszty sprzedaży 24 4 628 4 757
V. Koszty ogólnego zarządu 24 2 000 1 439

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)  (1 686) (1 209)
VII. Pozostałe przychody operacyjne  2 306 1 610
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  96 102
       2. Dotacje  - -
       3. Inne przychody operacyjne 25 2 210 1 508
VIII. Pozostałe koszty operacyjne  698 299
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  -  -
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  572 165
       3. Inne koszty operacyjne 26 126 134

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)  (78) 102
X. Przychody finansowe 27 76 111
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  -  -
         - od jednostek powiązanych  -  -
     2. Odsetki, w tym:  76 13
         - od jednostek powiązanych  -  -
     3. Zysk ze zbycia inwestycji -  -
     4. Aktualizacja wartości inwestycji  -  -
     5. Inne  - 98
XI. Koszty finansowe 28 1 452 1 252
     1. Odsetki, w tym:  421 418
         - dla jednostek powiązanych  -  -
     2. Strata ze zbycia inwestycji -  -
     3. Aktualizacja wartości inwestycji  -  -
     4. Inne  1 031 834

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)  (1 454) (1 039)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)  -  -
         1. Zyski nadzwyczajne -  -
         2. Straty nadzwyczajne -  -

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)  (1 454) (1 039)
XV. Podatek dochodowy 29 (662) (560)
        a) część bieżąca  -  -
        b) część odroczona  (662) (560)
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -  -
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych
          wycenianych metodą praw własności -

 -

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)   (792) (479)

Zysk (strata) netto (zanualizowany)  (792) (479)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  9 976 800 630 538
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 31 (0,08) (0,76)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  3 874 839  -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 31 (0,20)  -
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01-
31.01.2003

01.01-
31.12.2002

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 39 390 34 747
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - 7 899
   b) korekty błędów  podstawowych - -
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych   
       porównywalnych

39 390 42 646

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 631 631
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) 9 458 -
                     - emisji akcji (wydania udziałów) 9 458 -
                b) zmniejszenia (z tytułu) - -
                     - umorzenia akcji (udziałów) - -

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 089 631
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu - -
          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) - -
                     - - -
                 b) zmniejszenia (z tytułu) - -
                     - - -

          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - -
      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu (22 920) -
          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - (22 920)
                 a) zwiększenia (z tytułu) - (22 920)
                     - nabycia - (22 920)
                 b) zmniejszenia (z tytułu) - -
                     - - -
          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu (22 920) (22 920)
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 32 636 30 202
          4.1. Zmiany kapitału zapasowego - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) - 2 434
                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - -
                     - z podziału zysku (ustawowo) - -
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
                        wartość) - 2 421

                     - z aktualizacji wyceny - 13
                 b) zmniejszenie (z tytułu) - -
                     - pokrycia straty - -
                     - inne zmniejszenia - -

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 636 32 636
       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 44 58
           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - -
                  a) zwiększenia (z tytułu) - -
                      - rozliczenia instrumentów zabezpieczających - -
                      - wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej - -
                      - utworzenia aktywa podatkowego - -
                  b) zmniejszenia (z tytułu) - 14
                      - zbycia środków trwałych - 13
                      - zaokrągleń - 1
                      - rozliczenia instrumentów zabezpieczających - -
                      - utworzenie rezerwy na przejściowe różnice w podatku dochodowym - -

            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 44 44
        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 436 1 436
            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - -
                   a) zwiększenia (z tytułu) - -
                       - - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) - -
                       - - -

            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 436 1 436
        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 27 563 23 199
            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 27 563 12 810
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - 7 899
                   b) korekty błędów  podstawowych - -

            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do
                   danych  porównywalnych

27 563 20 709

                   a) zwiększenia (z tytułu) - -
                       - podziału zysku z lat ubiegłych - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0 12 810
                       - pokrycie straty z lat ubiegłych - 10 389
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                       - zasilenie kapitału zapasowego - 2 421

            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 27 563 7 899
            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - 10 389
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
                   b) korekty błędów  podstawowych - -

            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
                    danych porównywalnych

0 10 389

                   a) zwiększenia (z tytułu) - -
                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0 10 389
                       - pokrycia straty z  zysku - 10 389

             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - -
             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 27 563 7 899
         8. Wynik netto (792) 19 664
             a) zysk netto - 19 664
             b) strata netto 792 -
             c) odpisy z zysku - -
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 48 056 39 390
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
      (pokrycia straty) - -
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-
31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda
      pośrednia - -

  I. Zysk (strata) netto (792) (479)
  II. Korekty razem (207) (2 909)
       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw
           własności -  -
       2. Amortyzacja 1 656 1 516
       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 624 748
       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 411 418
       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (96) (102)
       6. Zmiana stanu rezerw  - (260)
       7. Zmiana stanu zapasów (3 410) 2 616
       8. Zmiana stanu należności 3 984 (3 904)
       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów (4 608) (4 572)
      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 232 631
      11. Inne korekty  -  -

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (999) (3 388)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  -  -

  I. Wpływy 96 96
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - -
       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
       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 - -
           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 96 96

  II. Wydatki 7 741 433
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
           aktywów trwałych 7 739 433
       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
       3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 -
           a) w jednostkach powiązanych 2 -
               - nabycie aktywów finansowych 2 -
               -  udzielone pożyczki długoterminowe - -
               -  inne aktywa finansowe - -
           b) w pozostałych jednostkach - -
               - nabycie aktywów finansowych - -
               -  udzielone pożyczki długoterminowe - -
               -  inne wpływy z aktywów  finansowych - -
       4. Inne wydatki inwestycyjne  -  -

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (7 645) (337)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 I. Wpływy 12 189 3 977
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
           kapitałowych oraz dopłat do kapitału 9 458 -

       2. Kredyty i pożyczki 2 731 3 977
       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
       4. Inne wpływy finansowe - -

  II. Wydatki 3 500 2 180
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -
       4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 369 993
       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 720 769
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       8. Odsetki 411 418
       9. Inne wydatki finansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 689 1 797
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 45 (1 928)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 45 (1 928)
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 026 4 477
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 071 2 549
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 1 344 864
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

A. NOTY OBJAŚNIAJACE

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) koszty zakończonych prac rozwojowych - -
b) wartość firmy - -
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 331 351
   - oprogramowanie komputerowe 331 351
d) inne wartości niematerialne i prawne 252 257
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne - -

Wartości niematerialne i prawne razem 583 608
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

a b c d e

 nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne
wartości, w tym:Tytuł koszty zakończonych

prac rozwojowych
wartość firmy

 
  - oprogramowanie

komputerowe

inne wartości
niematerialne i

prawne

zaliczki na wartości
niematerialne i

prawne

Wartości
niematerialne

i prawne, razem

a) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na początek okresu - - 985 985 615 - 1 600

b) zwiększenia (z tytułu) - - - - - - -

    - zakup - - - - - - -

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - -

    - przeks. W RMC - - - - - - -

    - przeks. na śr. trwałe - - - - - - -

d) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu

- - 985 985 615 - 1 600

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu - - 634 634 358 - 992

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - - 20 20 5 - 25

    - amortyzacja planowa - - 20 20 5 - 25

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
okresu

- - 654 654 363 - 1 017

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu - - - - - - -

 - zwiększenie - - - - - - -

 - zmniejszenie - - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec
okresu

- - - - - - -

j) wartość netto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu

- - 331 331 252 - 583
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WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) własne 583 608
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy
leasingu

- -

Wartości niematerialne i prawne razem 583 608

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) środki trwałe, w tym: 73 598 75 128
    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 843 849
    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17 176 17 309
    - urządzenia techniczne i maszyny 47 494 48 605
    - środki transportu 7 739 7 989
    - inne środki trwałe 346 376
b) środki trwałe w budowie 6 731 5 817
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 9 820 4 224

Rzeczowe aktywa trwałe razem 90 149 85 169

Ograniczenia w prawach własności i dysponowania majątkiem trwałym na dzień 31.01.2003

RODZAJ ZABEZPIECZENIA RODZAJ ZOBOWIĄZANIA

Hipoteka kaucyjna do wysokości 2.500 tys.zł., hipoteka do wysokości 3.700 tys.zł. na
nieruchomości w Tychach (KW 32255) Kredyt w BRE BANK S.A.

Hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500 tys.zł. na nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 1905) Kredyt w Banku Handlowym
w Warszawie S.A

Hipoteka zwykła w kwocie 4.000 tys.zł. na nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 74172) Kredyt w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.

Hipoteka zwykła w kwocie 500 tys.zł., hipoteka kaucyjna do wysokości 7.000 tys.zł. na
nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 42351)

Kredyty w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.

Hipoteka kaucyjna do wysokości 2.000 tys.zł. na nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW
42350)

Kredyt w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.

Hipoteka zwykła w kwocie 500 tys.zł., hipoteka kaucyjna do kwoty 6.500 tys.zł na
nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 66900)

Kredyty w Banku Handlowym
w Warszawie S.A.
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Tytuł
- grunty ( w tym prawo

użytkowania
wieczystego gruntu)

- budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

- urządzenia techniczne
i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe,

razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 411 23 427 89 409 15 078 1 638 130 963

b) zwiększenia razem - - 99 - 2 101

    - zakup bezpośredni - - 98 - 2 100

    - przejęcia z inwestycji - - 1 - - 1

c) zmniejszenia razem - -  - -  -

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 411 23 427 89 508 15 078 1 640 131 064

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 562 6 118 40 804 7 089 1 262 55 835

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 6 133 1 210 250 32 1 631

    - amortyzacja środki własne 6 133 267 86 32 524

    - amortyzacja środki w leasingu - - 943 164 - 1 107

Zmniejszenia - - - - - -

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 568 6 251 42 014 7 339 1 294 57 466

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - - - - -

 - zwiększenie - - - - - -

 - zmniejszenie - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - - - - - -

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 843 17 176 47 494 7 739 346 73 598
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ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) własne 30 037 30 670
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy
leasingu

43 561 44 458

Środki trwałe bilansowe razem 73 598 75 128

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy
leasingu, w tym:

- -

 - wartość gruntów użytkowanych wieczyście - -
 - linia do rozlewu wód 1 500 1 500

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 1 500 1 500

Nota 3

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) należności od jednostek powiązanych, w tym: - -
    - od jednostek zależnych (z tytułu) - -
       - dopłat do kapitału - -
       - pozostałe należności - -
    - od jednostek współzależnych (z tytułu) - -
       - dopłat do kapitału - -
       - pozostałe należności - -
    - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) - -
       - dopłat do kapitału - -
       - pozostałe należności - -
    - od znaczącego inwestora (z tytułu) - -
       - dopłat do kapitału - -
       - pozostałe należności - -
    - od jednostki dominującej (z tytułu) - -
       - dopłat do kapitału - -
       - pozostałe należności - -

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 897 1 875
       - kaucji 1 897 1 875
       - pozostałe należności - -
Należności długoterminowe netto 1 897 1 875
c) odpisy aktualizujące wartość należności  - -

Należności długoterminowe brutto 1 897 1 875
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ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG
TYTUŁÓW)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) stan na początek okresu 1 875 837
b) zwiększenia (z tytułu) 22 1 038
   - zapłaty nowej kaucji - 933
   - wyceny bilansowej 22 105
   - konwersji należności krótkoterminowych do długoterminowych - -
c) zmniejszenia (z tytułu) - -
   - wyceny bilansowej - -

d) stan na koniec okresu 1 897 1 875

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

Stan na początek okresu - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
   - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
   - - -

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu - -

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) w walucie polskiej 1 897 1 875
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) - -
b1. jednostka/waluta    tys. / USD - -
      tys. zł - -
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR - -
      tys. zł - -
b3. jednostka/waluta    tys. / GBP - -
      tys. zł - -
pozostałe waluty w tys. zł - -

Należności długoterminowe, razem 1 897 1 875
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Nota 4

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) w jednostkach zależnych 2 579 2 577
    - udziały lub akcje 2 579 2 577
    - dłużne papiery wartościowe - -
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - -
        - wartość aportu na objęcie udziałów (brak rejestracji) - -
     - udzielone pożyczki - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - -
         - przedpłata na nabycie akcji - -
         ... - -
b) w jednostkach współzależnych - -
    - udziały lub akcje - -
    - dłużne papiery wartościowe - -
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - -
     - udzielone pożyczki - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - -
         - - -
c) w jednostkach stowarzyszonych - -
    - udziały lub akcje - -
    - dłużne papiery wartościowe - -
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - -
     - udzielone pożyczki - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - -
         - - -
d) w znaczącym inwestorze - -
    - udziały lub akcje - -
    - dłużne papiery wartościowe - -
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - -
         - - -
     - udzielone pożyczki - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - -
         - - -
e) w jednostce dominującej - -
    - udziały lub akcje - -
    - dłużne papiery wartościowe - -
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - -
         - - -
     - udzielone pożyczki - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - -
         - - -
f) w pozostałych jednostkach - -
    - udziały lub akcje - -
    - dłużne papiery wartościowe - -
    - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - -
         - jednostki uczestnictwa - -
         ... - -
     - udzielone pożyczki - -
     - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - -
         - przedpłata na nabycie akcji - -
         ... - -

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 579 2 577
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ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) stan na początek okresu 2 577 -
   - Megapak 1 -
   - Woda Grodziska 2 576 -
   - akcje lub udziały - -
   - pożyczki długoterminowe - -
   - inne papiery wartościowe - -
   - inne długoterminowe aktywa finansowe - -

b) zwiększenia (z tytułu) 2 2 577
   - nabycie udziałów 2 2 577
   - Megapak - 1
   - Woda Grodziska 2 2 576

c) zmniejszenia (z tytułu) - -
   - sprzedaży akcji - -
   - obniżenia kapitału - -
   - korekty nadwyżki aportu (akcji lub udziałów) ponad wartość księgową - -
   - odpisu aktualizującego wartość akcji i udziałów - -
   - odpisu aktualizującego wartość innych papierów wartościowych - -
   - korekty wartości nabycia innych papierów wartościowych - -
  - rozliczenie zaliczki na długoterminowe aktywa finansowe - -
   - inne zmniejszenia akcji i udziałów - -
   - inne zmniejszenia innych długoterminowych aktywów finansowych - -

d) stan na koniec okresu 2 579 2 577
   - akcje lub udziały 2 579 2 577
   - Megapak 1 1
   - Woda Grodziska 2 578 2 576

   - pożyczki długoterminowe - -
   - dłużne papiery wartościowe - -
   - inne papiery wartościowe - -
   - inne długoterminowe aktywa finansowe - -
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
A b c d e f g h i j k l

 Lp.
 
 

nazwa (firma) jednostki
ze wskazaniem
formy prawnej

siedziba
 
 

przedmiot
przedsiębiorstwa

 

charakter
powiązania
(jednostka

zależna,
współzależna,

stowarzyszona, z
wyszczególnienie

m powiązań
bezpośrednich i

pośrednich)

zastosowana
metoda

 konsolidacji /
wycena metodą
praw własności,
bądź wskazanie,
że jednostka nie

podlega
konsolidacji /

wycenie metodą
praw własności

data objęcia
kontroli /

współkontroli /
uzyskania

znaczącego
wpływu

wartość
udziałów /

akcji
według ceny

nabycia

korekty
aktualizujące

wartość (razem)

wartość
bilansowa
udziałów /

akcji

procent
posiadane

go
 kapitału

zakładow
ego

udział w
ogólnej
 liczbie
głosów

na walnym
zgromadzen

iu

wskazanie innej
niż określona

pod
lit. j) lub k),
podstawy
kontroli /

współkontroli /
znaczącego

wpływu

1. Dom Handlowy Megapak Rosja
Handel towarami powszechnego

użytku i art.spożywczymi zależna nie podlega 06.2002 1 - 1 50% 50% -

2.
Przedsiębiorstwo Produkcji
Wód Mineralnych „ Woda
Grodziska”

Polska
Grodzisk

Wielkopolski
Produkcja wód mineralnych zależna pełna 11.2002 2 578 - 2 578 99,78% 99,78% -

R A Z E M 2 579 2 579

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH C.D.
a m n o p r s t

Kapitał własny jednostki, w tym: Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki, w tym: Należności jednostki, w tym:

Pozostały kapitał własny, w
tym:Lp Nazwa

jednostki Kapitał
zakłado-

wy

Należne
wpłaty na

kapitał
zakładowy
(wartość
ujemna)

Kapit
ał

zapas
owy

Zysk
(strata)

z lat
ubiegłych

Zysk
(strata)
netto

Zobowią-
zania

długo-ter-
minowee

Zobowią-
zania

krótko-
ter-

minowe

Należnśc
długo-

ter-
minowe

Należości
krótkoter-

minowe

Aktywa
jednostki

razem

Przychod
y ze

sprzedaży

Nieopłacona
przez

emitenta
wartość

udziałów/
akcji  w

jednostce

Otrzymane
lub należne
dywidendy

od jednostki
za ostatni

rok
obrotowy

1 Dom Handlowy
Megapak

(426) 2 - - (428) (61) (367) 1 951 - 1 951 469 - 469 1 525 1 589 - -

2 Przedsiębiorstwo
Produkcji Wód
Mineralnych
„ Woda
Grodziska”

1 473 37 170 - 5 978 (41 675) (37 932) (5 965) 11 560 - 9 966 1 150 - 1 150  13 073 9 087 - -

* dane na 31.12.2002 - jednostki zależne nie sporządzały sprawozdania na 31.01.2003
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE   
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) w walucie polskiej 2 579 2 577
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - -
b1. jednostka/waluta    tys. / USD - -
      tys. zł - -
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR - -
      tys. zł - -
b3. jednostka/waluta    tys. / GBP - -
      tys. Zł - -
pozostałe waluty w tys. zł - -

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 579 2 577

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) - -
    a) akcje (wartość bilansowa): - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu - -
        - wartość według cen nabycia - -
    b) obligacje (wartość bilansowa): - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu - -
        - wartość według cen nabycia - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - -
       c1) - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu - -
        - wartość według cen nabycia - -
       ... - -
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość
bilansowa)

- -

     a) akcje (wartość bilansowa): - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu - -
        - wartość według cen nabycia - -
     b) obligacje (wartość bilansowa): - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu - -
        - wartość według cen nabycia - -
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - -
       c1) - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu - -
        - wartość według cen nabycia - -
       ... - -
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość
bilansowa)

- -

     a) akcje (wartość bilansowa): - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu - -
        - wartość według cen nabycia - -
     b) obligacje (wartość bilansowa): - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu - -
        - wartość według cen nabycia - -
     c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - -
       c1) - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu - -
        - wartość według cen nabycia - -
       ... - -
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 2 579 2 577
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 2 579 2 577
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        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu 2 577 -
        - wartość według cen nabycia 2 579 2 577
    b) obligacje (wartość bilansowa): - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu - -
        - wartość według cen nabycia - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - -
       c1) jednostki uczestnictwa - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu - -
        - wartość według cen nabycia - -

       c2) zaliczki na poczet długoterminowych aktyw finansowych - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu - -
        - wartość według cen nabycia - -
       c3) dłużne papiery wartościowe - -
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - -
        - wartość na początek okresu - -
        - wartość według cen nabycia - -
Wartość według cen nabycia, razem 2 579 2 577
Wartość na początek okresu, razem 2 577 -
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem - -

Wartość bilansowa razem 2 579 2 577

Nota 5

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 4 912 7 226
a) odniesionych na wynik finansowy 3 928 5 432
b) odniesionych na kapitał własny 984 1 794
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - -
2. Zwiększenia 907 1 140
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
(z tytułu) 907 1 140

 - powstania różnic 907 1 140
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową
    (z tytułu)  - -

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami
    przejściowymi (z tytułu)

0
0

 - nieujętych różnic przejściowych poprzednich okresów  - -
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
 - nieujętych w poprzednich okresach strat podatkowych  - -
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)

 -
-

3. Zmniejszenia 245 3 454
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
(z tytułu)

73
1 320

 - zmiany stawki podatkowej  - 65
 - wykorzystanie aktywa 73 1 255
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  (z tytułu) 172 2 134
     - wykorzystanie straty 172 2 060
     - zmiany stawki podatkowej  - 74
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  (z tytułu)  - -
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)  - -
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi ( z tytułu)

 -
-

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w
tym:

5 574
4 912

a) odniesionych na wynik finansowy 4 762 3 928
b) odniesionych na kapitał własny 812 984
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy  - -
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UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE
Lp. Wyszczególnienie

podstawowych grup
pasywów i aktywów

Tytuł różnicy przejściowej Data
wygaśnięcia

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

1 2 3 4 5
AKTYWA

ZAPASY odpis aktualizujący do wygaśnięcia 1 968 1 968
NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWE

odpis aktualizujący należności do wygaśnięcia 2 869 2 690

PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY strata podatkowa za lata ubiegłe 2005 r. 6 811 7 449

rezerwa na długotrwałe świadczenia
pracownicze

do wygaśnięcia 27 27
REZERWY

rezerwa na przewidywane straty 2003 r. 1 344 1 344
z tytułu leasingu finansowego -
podatkowo operacyjny

2003 r. 2 543 1 464

różnice kursowe 2003 r. 15 155
odsetki 2003 r. 174 174

ZOBOWIĄZANIA

umowy zlecenia 2003 r. 4 33
rezerwa na badanie bilansu 2003 r. 33 33
rezerwa na niewykorzystane urlopy 2003 r. 761 761
rezerwa na koszty roku 2002 2003 r. 244 244
rezerwa na koszty stycznia 2003 2003 r. 2 096 -

ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE

zyski z leasingu zwrotnego
rozliczanego w czasie

2003 r. 1 756 1 852

Suma ujemnych różnic przejściowych 20 645 18 194

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - -
     - prace badawcze i rozwojowe - -
     - amortyzacja pierwszego wyposażenia obiektów - -
     - pozostałe - -
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: - -
     - koszty organizacji spółki - -

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem - -

Nota 6

ZAPASY Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) materiały 19 232 14 783
b) półprodukty i produkty w toku 302 314
c) produkty gotowe 6 935 7 963
d) towary 7 6
e) zaliczki na dostawy - -

Zapasy, razem (wartość bilansowa) 26 476 23 066

ODPISY AKTUALIZUJĄCE  WARTOŚĆ ZAPASÓW Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

Stan odpisów na początek okresu 1 968 1 770
Zmniejszenie odpisów w związku z rozchodem zapasów - 42
Utworzenie nowych odpisów - 240

Stan odpisów na koniec okresu 1 968 1 968

Wartość brutto zapasów wynosi na  31.12.2002 r. 25 034 tys.zł , na 31.01.2003 28 444  tys.zł
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Ograniczenia w prawach własności i dysponowania majątkiem obrotowym na dzień 31.01.2003

Zastaw rejestrowy ustanowiony na zapasach napojów znajdujących się w magazynach w Bielsku
Podlaskim, ul.Mickiewicza 200; w Tychach, ul. Browarowa 7 ; w Iwinach 9  o łącznej wartości
3.825 tys.zł.

Kredyt w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów materiałów i surowców znajdujących się w
magazynach w Bielsku Podlaskim, ul Mickiewicza 200 i ul. Piłsudskiego 41 o łącznej  wartości
nie mniejszej niż 6 000 tys.zł.

Kredyt w BPH PBK S.A.

Nota 7

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) od jednostek powiązanych 7 303 8 086
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 017 6 000
         - do 12 miesięcy 5 017 6 000
         - powyżej 12 miesięcy - -
     - inne 2 286 2 086
     - dochodzone na drodze sądowej  - -
b) należności od pozostałych jednostek 54 329 57 530
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 42 094 47 952
          - do 12 miesięcy 42 094 47 952
          - powyżej 12 miesięcy  - -
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
         oraz innych świadczeń

7 753
6 646

      - inne 4 482 2 932
      - dochodzone na drodze sądowej  - -

Należności krótkoterminowe netto, razem 61 632 65 616
c) odpisy aktualizujące wartość należności 5 737 5 379
d) kwota podwyższająca wartość zakupionych wierzytelności do ceny
     nominalnej

1 739 1 739

Należności krótkoterminowe brutto, razem 69 108 72 734

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK
POWIĄZANYCH

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 5 017 6 000
    - od jednostek zależnych 5 017 6 000
    - od jednostek współzależnych - -
    - od jednostek stowarzyszonych - -
    - od znaczącego inwestora - -
    - od jednostki dominującej - -
b) inne, w tym: 2 286 2 086
    - od jednostek zależnych 2 286 2 086
    - od jednostek współzależnych - -
    - od jednostek stowarzyszonych - -
    - od znaczącego inwestora - -
    - od jednostki dominującej - -
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: - -
     - od jednostek zależnych - -
     - od jednostek współzależnych - -
     - od jednostek stowarzyszonych - -
     - od znaczącego inwestora - -
     - od jednostki dominującej - -

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 7 303 8 086
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 18 18
e) kwota podwyższająca wartość zakupionych wierzytelności do ceny
    nominalnej

1 739 1 739

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 9 060 9 843
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ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

Stan na początek okresu 5 379 7 514
a) zwiększenia (z tytułu) 572 1 980
  - utworzenie nowych odpisów 572 1 980
   -  - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 214 4 115
   - rozwiązania odpisów w związku ze spłatą należności 214 2 014
   - wykorzystania odpisów na umorzone, nieściągalne i inne należności  - 1 140
   - wykorzystania odpisów z tytułu przedawnienia należności  - 961

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 5 737 5 379

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA
WALUTOWA)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) w walucie polskiej 67 548 71 589
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 560 1 145
b1. jednostka/waluta    tys. / USD 36 38
      tys. zł 136 143
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR 183 85
      tys. zł 744 336
b3. jednostka/waluta    tys. / DEM  - -
      tys. zł  - -
b4. jednostka/waluta    tys. / FRF  - -
      tys. zł  - -
b5. jednostka/waluta    tys. / SEK 1 545 1 545
      tys. zł 680 666

Należności krótkoterminowe, razem 69 108 72 734

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) –  O
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY:

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) do 1 miesiąca 21 674 22 239
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 076 10 301
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  -
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku  28
e) powyżej 1 roku  -
f) należności przeterminowane 22 147 24 111
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 49 897 56 679
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 2 786 2 727

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 47 111 53 952

Stosowane okresy wymagalności dla:
- należności krajowych 30 – 60 dni,
- należności zagranicznych 90 dni.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG,
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -  Z PODZIAŁEM NA
NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) do 1 miesiąca 10 364 12 091
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 465 6 650
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 532 2 538
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 801 881
e) powyżej 1 roku 1 985 1 951
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 22 147 24 111
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 2 786 2 727

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 19 361 21 384
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Nota 8

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

1. Należności długoterminowe brutto 1 897 1 875
                  w tym przeterminowane i sporne - -
-a) odpis aktualizujący - -
2. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług brutto 49 897 56 679
                  w tym przeterminowane i sporne 22 147 24 111
a) odpis aktualizujący 2 786 2 727
3. Należności w sądzie i po wyroku brutto 1 722 1 672
                  w tym przeterminowane i sporne 1 722 1 672
a) odpis aktualizujący 1 722 1 672
4. Należności pozostałe krótkoterminowe brutto 17 489 14 383
                  w tym przeterminowane i sporne 3 644 2 286
a) odpis aktualizujący 1 229 980
b) kwota zmniejszająca wartość wierzytelności do ceny nabycia 1 739 1 739

Należności krótkoterminowe  netto 61 632 65 616
Należności długoterminowe netto 1 897 1 875
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Nota 9

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) w jednostkach zależnych 963 967
     - udziały lub akcje - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - -
     - dłużne papiery wartościowe - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - -
        ... - -
     - udzielone pożyczki 963 967
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - -
        - instrumenty wbudowane - -
b) w jednostkach współzależnych - -
     - udziały lub akcje - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - -
     - dłużne papiery wartościowe - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - -
        ... - -
     - udzielone pożyczki - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - -
        ... - -
c) w jednostkach stowarzyszonych - -
     - udziały lub akcje - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - -
     - dłużne papiery wartościowe - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - -
        ... - -
     - udzielone pożyczki - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - -
        ... - -
d) w znaczącym inwestorze - -
     - udziały lub akcje - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - -
     - dłużne papiery wartościowe - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - -
        ... - -
     - udzielone pożyczki - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - -
        ... - -
e) w jednostce dominującej - -
     - udziały lub akcje - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - -
     - dłużne papiery wartościowe - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - -
        ... - -
     - udzielone pożyczki - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - -
        ... - -
f) w pozostałych jednostkach - -
     - udziały lub akcje - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - -
     - dłużne papiery wartościowe - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - -
     - obligacje PKN Orlen - -
     - udzielone pożyczki - -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - -
        - instrumenty pochodne - -
        - instrumenty wbudowane - -
        - naliczone odsetki od innych długotermin. aktywów finans. - -
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 071 5 026
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 071 5 026
        - inne środki pieniężne - -
        - inne aktywa pieniężne - -

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 6 034 5 993

Na 31.01.2003 r. środki pieniężne w wysokości 3 375 tys. zł stanowią zabezpieczenie zwrotu gwarancji
udzielonej przez Fortis Bank Polska S.A. spółce BOBMARK International Sp. z o.o.
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) w walucie polskiej - -
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - -
b1. jednostka/waluta    tys. / USD - -
      tys. zł - -
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR - -
      tys. zł - -
b3. jednostka/waluta    tys. / GBP - -
      tys. zł - -
pozostałe waluty w tys. zł - -

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem - -

Nota 9c

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKO-
TERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) - -
    a) akcje (wartość bilansowa): - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
        - wartość według cen nabycia - -
    b) obligacje (wartość bilansowa): - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
        - wartość według cen nabycia - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
        - wartość według cen nabycia - -
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych
    (wartość  bilansowa)

- -

    a) akcje (wartość bilansowa): - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
        - wartość według cen nabycia - -
     b) obligacje (wartość bilansowa): - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
        - wartość według cen nabycia - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - -
       c1) instrumenty pochodne - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
        - wartość według cen nabycia - -
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym
    (wartość bilansowa) - -

    a) akcje (wartość bilansowa): - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
        - wartość według cen nabycia - -
    b) obligacje (wartość bilansowa): - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
        - wartość według cen nabycia - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - -
       c1) lokata - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
        - wartość według cen nabycia - -
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) - -
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
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        - wartość według cen nabycia - -
    b) obligacje (wartość bilansowa): - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
        - wartość według cen nabycia - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - -
       c1) instrumenty pochodne (wartość bilansowa): - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
        - wartość według cen nabycia - -
       c2) instrumenty wbudowane (wartość bilansowa): - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
        - wartość według cen nabycia - -
       c3) odsetki od pożyczki (wartość bilansowa): - -
        - wartość godziwa - -
        - wartość rynkowa - -
        - wartość według cen nabycia - -

Wartość według cen nabycia, razem - -
Wartość na początek okresu, razem - -
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem - -

Wartość bilansowa, razem - -

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) w walucie polskiej 400 400
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 563 567
b1. jednostka/waluta    tys. / USD 150 150
      tys. zł 563 567
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR - -
      tys. zł - -
b3. jednostka/waluta    tys. / GBP - -
      tys. zł - -
pozostałe waluty w tys. zł - -

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 963 967

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) w walucie polskiej 5 051 5 006
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 20 20
b1. jednostka/waluta    tys. / USD - -
      tys. zł - -
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR 5 5
      tys. zł 20 20
b3. jednostka/waluta    tys. / GBP - -
      tys. zł - -
b4. jednostka/waluta    tys. / DEM - -
      tys. zł - -
pozostałe waluty w tys. zł - -

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 5 071 5 026
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Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 315 307
     - energia elektryczna 9 10
     - ubezpieczenia 292 283
     - prasa 6 6
     - inne 8 8
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 20 32
     - koszty organizacji spółki 12 23
     - koszty finansowe 8 9

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 335 339

Nota 11

ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI na 31.01.2003

Spółka nie dokonywała odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku trwałego.
Wartość dokonanych odpisów aktualizujących wartość aktywów   wynosi 7 705 tys.zł, w tym zapasów 1 968 tys.zł i należności 5 737 tys.zł

Nota 12

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria/
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj
uprzywile-

jowania akcji

Rodzaj
ograniczen
ia praw do

akcji

Liczba akcji

Wartość serii/
emisji wg
wartości

nominalnej

Sposób
pokrycia
kapitałem

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

A
Imienne
uprzywilejowan
e

1 akcja uprawnia
do 2 głosów na
WZA

* 447 680 448,00 gotówka
03.10.1997

/05.11.2002
03.10.1997

B
Imienne
uprzywilejowan
e

1 akcja uprawnia
do 2 głosów na
WZA

* 100 000 100,00 gotówka
22.01.1998

/05.11.2002
22.01.1998

C
Imienne
uprzywilejowan
e

1 akcja uprawnia
do 2 głosów na
WZA

* 82 856 83,00 gotówka
05.03.1998

/05.11.2002
05.03.1998

D
Zwykłe na
okaziciela

1 akcja uprawnia
do 1 głosu na
WZA

* 9 458 040 9 458,00 gotówka 21.01.2003 01.01.2003

Liczba akcji razem 10 088 576,00
Kapitał zakładowy razem 10 089,00
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł.

Na dzień 31.01.2003 r. akcjonariuszami Spółki są:
Dariusz Wojdyga 59,27%
Marek Jutkiewicz 39,51%
HOOP S.A. 1,11%
Pracownicy 0,11%

W dniu 30 grudnia 2002 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału 9 458 040 akcji nowej emisji serii D
wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 NWZA HOOP S.A z dnia 4 listopada  w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmienionej Uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 19 listopada . W
wyniku przeprowadzonej emisji dokonane zostało podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 10 089
tys.zł., które zarejestrowano w dniu 21 stycznia 2003 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy  w
Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
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Nota 13

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg ceny

nabycia
Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

111 776 22 920 22 920 umorzenie umorzenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba liczba Wartość według ceny

nabycia
Wartość bilansowa

- - -
- - -

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 19 817 19 817
b) utworzony ustawowo 210 210
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną)
wartość 11 872

11 872

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - -
e) inny (wg rodzaju) 737 737
   - tworzony z kapitału z aktualizacji wyceny 737 737

Kapitał zapasowy, razem 32 636 32 636

Nota 15

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 44 44

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: - -
     - z wyceny instrumentów zabezpieczających - -
c) z tytułu podatku odroczonego - -
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych - -
e) inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 44 44

Nota 16

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE
(WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

1. Kapitał rezerwowy na rozwój spółki 1 436 1 436
- -

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 1 436 1 436 
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Nota 17

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 1 471
a) odniesionej na wynik finansowy 3 1 471
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - -
2. Zwiększenia 0 3
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic
    przejściowych (z tytułu) - 3

 - różnice kursowe - 3
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami
     przejściowymi  (z tytułu) - -

 - nieujętej różnicy przejściowej poprzednich okresów - -
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku
     z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - -

3. Zmniejszenia 0 1 471
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami
   przejściowymi (z tytułu) 0 1 471

 - wykorzystania rezerwy - 1 471
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - -
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi - -

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 3 3
a) odniesionej na wynik finansowy 3 3
b) odniesionej na kapitał własny 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - -

Dodatnie różnice przejściowe
Lp. Wyszczególnienie

podstawowych grup
pasywów i aktywów

Tytuł różnicy przejściowej Data
wygaśnięcia

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

1 2 3 4 5
AKTYWA
1. Rzeczowe aktywa trwałe Nadwyżka wartości środków trwałych z

leasingu nad zobowiązaniami – leasing
podatkowo operacyjny

Do wygaśnięcia - -

2. Rozliczenia międzyokresowe Odsetki od należności 2003 9 9

Suma dodatnich różnic przejściowych 9 9

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) stan na początek okresu 27 16
- -
- -

b) zwiększenia (z tytułu) - 11
   - utworzenia rezerw na odprawy emerytalno rentowe - 11
c) wykorzystanie (z tytułu) - 0
d) rozwiązanie (z tytułu) - 0
   - odpraw emerytalno rentowych - -

- -
e) stan na koniec okresu 27 27
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ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) stan na początek okresu 1 344 1 394
   - skutki toczącego się postępowania sądowego 1 223 1 223
   - rezerwa na korekty wartości sprzedaży 121 171
   - rezerwa na sankcje pokontrolne - -
b) zwiększenia (z tytułu)  0 121
   - skutki toczącego się postępowania sądowego  - -
   - rezerwa na korekty wartości sprzedaży  - 121
c) wykorzystanie (z tytułu) - -
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 171
   - rezerwa na korekty wartości sprzedaży - 171
   - skutki toczącego się postępowania sądowego -
   - rezerwa na sankcje pokontrolne -
e) stan na koniec okresu 1 344 1 344
   - skutki toczącego się postępowania sądowego 1 223 1 223
   - rezerwa na korekty wartości sprzedaży 121 121

Nota 18

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) wobec jednostek zależnych - -
    - kredyty i pożyczki - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - -
       - - -
    - umowy leasingu finansowego - -
    - inne (wg rodzaju) - -
       - - -
b) wobec jednostek współzależnych - -
    - kredyty i pożyczki - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - -
       - - -
    - umowy leasingu finansowego - -
    - inne (wg rodzaju) - -
       - - -
c) wobec jednostek stowarzyszonych - -
    - kredyty i pożyczki - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - -
       - - -
    - umowy leasingu finansowego - -
    - inne (wg rodzaju) - -
       - - -
d) wobec znaczącego inwestora - -
    - kredyty i pożyczki - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - -
       - - -
    - umowy leasingu finansowego - -
    - inne (wg rodzaju) - -
       - - -
e) wobec jednostki dominującej - -
    - kredyty i pożyczki - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: - -
       - - -
    - umowy leasingu finansowego - -
    - inne (wg rodzaju) - -
       - - -
f) wobec pozostałych jednostek 32 182 32 566
    - kredyty i pożyczki 2 691 2 789
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: 29 491 29 777
    - umowy leasingu finansowego 29 491 29 777
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    - inne (wg rodzaju) - -
       - - -

       - - -

Zobowiązania długoterminowe, razem 32 182 32 566

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) powyżej 1 roku do 3 lat 30 885 31 123
b) powyżej 3 do 5 lat 1 297 1 443
c) powyżej 5 lat - -

Zobowiązania długoterminowe, razem 32 182 32 566

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) w walucie polskiej 31 415 31 795
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 767 771
b1. jednostka/waluta    tys. / EUR 184 189
      tys. zł 767 771
b2. jednostka/waluta    tys. / DEM - -
      tys. zł - -

Zobowiązania długoterminowe, razem 32 182 32 566
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK    

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyNazwa (firma) jednostki
ze

wskazaniem formy
prawnej

Siedziba
tys.zł waluta tys.zł waluta

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty Zabezpieczenia Inne

Pożyczka                  Dohler Niemcy
377

 1 518
EUR
PLN

184
767

EUR
PLN 6% 28.02.2006

Zabezpieczenie na majątku, który
został zbyty. W trakcie realizacji
procedury związane ze zmianą
zabezpieczenia.

Kredyt
Bank Handlowy Warszawa 5.000PLN 1 924PLN

WIBOR 1 M-C +
marża 24.01.2006

weksel własny in blanco wraz z
deklaracją wekslową, hipoteka na
nieruchomości w Bielsku Podlaskim
do łącznej wysokości 5.000 tys.zł

RAZEM 2 691PLN   
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Nota 19

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) wobec jednostek zależnych - -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - -
      - długoterminowe w okresie spłaty - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
     - z tytułu dywidend - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - -
        - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - -
        - do 12 miesięcy - -
        - powyżej 12 miesięcy - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - -
     - zobowiązania wekslowe - -
     - inne (wg rodzaju) - -
        - zakup usług ubezpieczeniowych - -
        - zakup usług socjalnych, przegrupowania nadpłat należności itp. ) - -
        - zobowiązania z tytuły dopłat do kapitału - -
        - pozostałe zobowiązania - -

b) wobec jednostek współzależnych - -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - -
       - długoterminowe w okresie spłaty - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
     - z tytułu dywidend - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - -
        - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - -
        - do 12 miesięcy - -
        - powyżej 12 miesięcy - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - -
     - zobowiązania wekslowe - -
     - inne (wg rodzaju) - -
        - - -

c) wobec jednostek stowarzyszonych - -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - -
        - długoterminowe w okresie spłaty - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
     - z tytułu dywidend - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - -
        - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - -
        - do 12 miesięcy - -
        - powyżej 12 miesięcy - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - -
     - zobowiązania wekslowe - -
     - inne (wg rodzaju) - -
        - nadpłata należności z tyt.dostaw robót i usług - -
        - ubezpieczenia majątkowe - -
        - pozostałe zobowiązania - -

d) wobec znaczącego inwestora - -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - -
        - długoterminowe w okresie spłaty - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
     - z tytułu dywidend - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - -
        - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - -
        - do 12 miesięcy - -
        - powyżej 12 miesięcy - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - -
     - zobowiązania wekslowe - -
     - inne (wg rodzaju) - -
        - - -
e) wobec jednostki dominującej - -
     - kredyty i pożyczki, w tym: - -
        - długoterminowe w okresie spłaty - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
     - z tytułu dywidend - -
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     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - -
        - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - -
        - do 12 miesięcy - -
        - powyżej 12 miesięcy - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - -
     - zobowiązania wekslowe - -
     - inne (wg rodzaju) - -
        - - -
f) wobec pozostałych jednostek 97 747 102 912
     - kredyty i pożyczki, w tym: 26 539 26 055
        - długoterminowe w okresie spłaty 1 658 1 629
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
     - z tytułu dywidend - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - -
        - z tyt. wyceny instrumentów pochodnych - -
        ... - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 44 819 49 294
        - do 12 miesięcy 44 819 49 294
        - powyżej 12 miesięcy - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - -
     - zobowiązania wekslowe - -
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 901 3 119
     - z tytułu wynagrodzeń 1 576 1 603
     - inne (wg rodzaju) 21 912 22 841
        - zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 16 613 16 429
        - z tytułu zakupu środków trwałych 5 059 6 187
        - pozostałe 240 225

g) fundusze specjalne (wg tytułów) 5 252 5 156
     - ZFŚS 1 966 1 967
     - Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 286 3 189

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 102 999 108 068

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) w walucie polskiej 101 151 104 097
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 848 3971
b1. jednostka/waluta    tys. / USD 30 106
      tys. zł 115 411
b2. jednostka/waluta    tys. / EUR 407 1 087
      tys. zł 1 692 3 520
b3. jednostka/waluta    tys. / CHF 14 14
      tys. zł 41 40
b4. jednostka/waluta    tys. / FRF - -
      tys. zł - -
b5. jednostka/waluta    tys. / SEK - -
      tys. zł - -
b6. jednostka/waluta    tys. / ATS - -
      tys. zł - -
b7. jednostka/waluta    tys. / DKK - -
      tys. zł - -
b8. jednostka/waluta    tys. / GBP - -
      tys. zł - -
b9. jednostka/waluta    tys. / ITL - -
      tys. zł - -
b10. jednostka/waluta    tys. / DEM - -
      tys. zł - -

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 102 999 108 068
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 

Kwota kredytu / pożyczki
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki
pozostała do spłaty

Nazwa (firma)
jednostki

 

Siedziba
 

tys.zł waluta tys. zł waluta

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

Zabezpieczenia
 Inne

Bank Handlowy Warszawa 5 000PLN 1 116PLN
WIBOR 1 M-C

+ marża 24.01.2006
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka na
nieruchomości w Bielsku Podlaskim do łącznej wysokości 5.000 tys.zł

Bank Handlowy Warszawa 10 000PLN 9 666PLN
WIBOR T/N +

marża

kredyt na okres
7-dniowy
przedłużany
automatycznie
jeżeli Bank nie
zażąda spłaty

przelew wierzytelności zgodnie z Umową Przelewu Wierzytelności z
dnia 28.12.2001, hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w
Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 200 do kwoty 7 000 tys.zł,
hipoteka kaucyjna na nieruchomości połozonej w Bielsku Podlaskim
przy ul. Mickiewicza 200 do kwoty 2.000 tys. zł.

BRE Bank Warszawa 6 200PLN 5 766PLN
WIBOR 1 M - C

+ marża 9.12.2003

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka kaucyjna
w wysokości 2 500 tys.zł na nieruchomości w Tychach, hipoteka w
wysokości 3 700 tys.zł na nieruchomości w Tychach

Raiffeisen Bank Warszawa 6 000PLN 5 620PLN
WIBOR 1 T/N +

marża 15.12.2003

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy
ustanowiony na zapasach produktów w magazynie o wartości 3.825
tys.zł, przelew wierzytelności ze wszystkich stosunków prawnych jakie
powstały lub mogą powstać pomiędzy HOOP S.A. A Jeronimo Martins
Dystrybucja

 

BPH PBK Warszawa 5 000PLN 3 829PLN
WIBOR 1 M - C

+ marża 19.12.2003
przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej w kwocie nie mniejszej niż 6.000 tys.zł

 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów 25 997

Pożyczka                  
Dohler Niemcy

377
1 518

EUR
PLN

131
542

EUR
PLN 6% 28.02.2006

Zabezpieczenie na majątku, który został zbyty. W trakcie realizacji
procedury związane ze zmianą zabezpieczenia.  

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 26 539PLN
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Nota 20

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

Stan na początek okresu 123 892
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 62 769
     - odpisu 62 769

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 61 123

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 3 134 1 038
    - długoterminowe (wg tytułów)  - -
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 3 134 1 038
       - rezerwy na urlopy 761 761
       - rezerwa na badanie bilansu 33 33
       - koszty miesiąca stycznia 2003 2 096 -
       - koszty okresu bieżącego 244 244
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 7 453 7 596
    - długoterminowe (wg tytułów) 5 793 5 936
      -  środki trwałe finansowane przez PFRON 5 133 5 180
       - zysk –  leasing zwrotny 660 756
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 1 660 1 660
      -  środki trwałe finansowane przez PFRON 564 564
       - różnice kursowe  - -
       - zysk –  leasing zwrotny 1 096 1 096
       - odszkodowanie - -

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 10 587  8 634

Nota 21
Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości księgowej i ilości akcji. Rozwodnioną wartość
księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz wartości księgowej i rozwodnionej ilości akcji.

DANE OBJAŚNIAJĄCE SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI
KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ ORAZ ROZWODNIONEJ
WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ

Stan na
31.01.2003

Stan na
31.12.2002

Wartość księgowa 48 056 39 390
Liczba akcji 9 976 800 518 760
Rozwodniona liczba akcji 3 874 839 593 277
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,82 75,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,40 66,39

W dniu 30 grudnia 2002 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału 9 458 040 akcji nowej emisji serii D wyemitowanych na
podstawie Uchwały Nr 1 NWZA HOOP S.A z dnia 4 listopada  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
z wyłączeniem prawa poboru, zmienionej Uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 19 listopada . W wyniku przeprowadzonej emisji
dokonane zostało podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 10 089 tys.zł., które zarejestrowano w dniu 21 stycznia
2003 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy  w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

Do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję nie uwzględniono akcji własnych w liczbie 111 776 sztuk nabytych przez
Spółkę w 2002 roku w celu umorzenia.

Rozwodnioną liczbę akcji ustalono jako średnią ważoną liczba akcji występujących  w styczniu 2003r..
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 22

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

01.01-
31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
Działalność produkcyjna  -  -
Przychody netto ze sprzedaży napojów bezalkoholowych 14 822 18 228
     - w tym: od jednostek powiązanych 798 0
Przychody netto ze sprzedaży usług 166 105
     - w tym: od jednostek powiązanych 127 8

 -  -
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 14 988 18 333
 - w tym: od jednostek powiązanych 925 8

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)

01.01-
31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
a) kraj 14 988 18 186
    - w tym: od jednostek powiązanych 925 8

b) eksport - 147
    - w tym: od jednostek powiązanych - -

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 14 988 18 333
 - w tym: od jednostek powiązanych 925 8

Nota 23

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I
MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)

01.01-
31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
Przychody netto ze sprzedaży napojów towarów 450 368
     - w tym: od jednostek powiązanych - -
Przychody netto ze sprzedaży materiałów 7 7
     - w tym: od jednostek powiązanych - -

- -
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 457 375
 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I
MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

01.01-
31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
a) kraj 457 369
    - w tym: od jednostek powiązanych - -
b) eksport - 6
    - w tym: od jednostek powiązanych - -
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 457 375
 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Nota 24

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 01.01-
31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
a) amortyzacja 1 656 1 516
b)  zużycie materiałów i energii 7 388 8 966
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c) usługi obce 3 679 3 594
d) podatki i opłaty 179 344
e) wynagrodzenia 2 327 2 089
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 345 291
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 198 188
    - podróże służbowe 20 39
   - ubezpieczeń 147 16
    - koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 18 132
    - pozostałe koszty 13 1
Koszty według rodzaju, razem 15 772 16 988
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 1 028 2 599
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  i inne korekty (wielkość
ujemna)

(86) (42)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (4 628) (4 757)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (2 000) (1 439)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 086 13 349

Nota 25

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
01.01-

31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
   - rozwiązanie rezerwy na prawdopodobne straty  -  -
b) pozostałe, w tym: 2 210 1 508
   - rozwiązanie  odpisów aktualizujących należności 214  -
   - zwrot VAT przez urząd skarbowy 1 344 1 146
   - odpis ujemnej wartości firmy 61 65
   - umorzenie części pożyczki przez PFRON  -  -
   - subwencje i refundacje kosztów przez PFRON 529 85
   - rozliczana w czasie wartość refundowanych środków trwałych 47 52
   - otrzymane kary i odszkodowania 15 160
   - pozostałe  -  -

Inne przychody operacyjne, razem 2 210 1 508 

Nota 26

INNE KOSZTY OPERACYJNE
01.01-

31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
   - rezerwa na prawdopodobne straty  -  -
b) pozostałe, w tym: 126 134
   - niezawinione niedobory i szkody  -  -
   - odpisanie należności nieściągalne  -  -
   - przekazane darowizny 38 5
   - likwidacja wybrakowanych lub bezużytecznych wyrobów i materiałów 57 109
   - wypłacone odszkodowania 8 8
   - koszty szkód komunikacyjnych 23 11
   - sankcje pokontrolne - -
   - pozostałe - 1

Inne koszty operacyjne, razem 126 134

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW
NIEFINANSOWYCH

01.01-
31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
   - odpisy aktualizujące wartość zapasów niepełnowartościowych lub
      bezużytecznych - -

   - odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych lub spornych 571 165

Razem  odpisy aktualizacje wartość aktywów niefinansowych 571 165
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Nota 27

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01-
31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
a) z tytułu udzielonych pożyczek - -
    - od jednostek powiązanych, w tym: - -
       - od jednostek zależnych - -
       - od jednostek współzależnych - -
       - od jednostek stowarzyszonych - -
       - od znaczącego inwestora - -
       - od jednostki dominującej - -
     - od pozostałych jednostek - -
b) pozostałe odsetki 76 13
    - od jednostek powiązanych, w tym: - -
       - od jednostek zależnych - -
       - od jednostek współzależnych - -
       - od jednostek stowarzyszonych - -
       - od znaczącego inwestora - -
       - od jednostki dominującej - -
    - od pozostałych jednostek 76 13

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 76 13

INNE PRZYCHODY FINANSOWE
01.01-

31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
a) dodatnie różnice kursowe 0 98
     - zrealizowane 0 98
     - niezrealizowane - -
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 -
   - - -
c) pozostałe, w tym: 0 0
   - naliczone odsetki od zakupionych bonów komercyjnych - -
   - pozostałe - -

Inne przychody finansowe, razem 0 98

Nota 28

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 01.01-31.01.2003
01.01-31.01.2002

dane nie
weryfikowane

a) od kredytów i pożyczek 186 187
    - dla jednostek powiązanych, w tym: - -
       - dla jednostek zależnych - -
       - dla jednostek współzależnych - -
       - dla jednostek stowarzyszonych - -
       - dla znaczącego inwestora - -
       - dla jednostki dominującej - -
    - dla innych jednostek 186 187
b) pozostałe odsetki 235 231
    - dla jednostek powiązanych, w tym: - -
       - dla jednostek zależnych - -
       - dla jednostek współzależnych - -
       - dla jednostek stowarzyszonych - -
       - dla znaczącego inwestora - -
       - dla jednostki dominującej - -
    - dla innych jednostek 235 231

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 421 418
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INNE KOSZTY FINANSOWE 01.01-31.01.2003
01.01-31.01.2002

dane nie
weryfikowane

a) ujemne różnice kursowe 1 021 832
     - zrealizowane 26 -
     - niezrealizowane 995 832
b) utworzone rezerwy (z tytułu) - -
   - odsetek - -
c) pozostałe, w tym: 10 2
   - aktualizacja wartości inwestycji - -
   - strata ze zbycia inwestycji - -
   - prowizje - -
   - inne koszty finansowe 10 2

Inne koszty finansowe, razem 1 031 834

Nota 29

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 01.01-
31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
1. Zysk (strata) brutto (1 454) (1 039)
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym (wg tytułów) 1 454 1 039

a) przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są zaliczane do dochodu
do opodatkowania - zmniejszające podstawę opodatkowania 1 775 1 449
   - zwrócony podatek od towarów i usług 1 344 1 146
   - przychody w wysokości amortyzacji środków trwałych zrefundowanych lub
sfinansowanych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 45 52
   - amortyzacja ujemnej wartości firmy 61 65
  - zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 214  -
   - zmniejszenie odpisów aktualizujących zapasy -  -
   - rozwiązanie rezerw na przewidywane straty -  -
   - rozliczany w czasie zysk ze sprzedaży środków trwałych do leasingu zwrotnego 96 96
   - dodatnie różnice kursowe (nie zrealizowane) -  -
  - dodatnie różnice kursowe dotyczące umów leasingu operacyjnego 15 90
b) pozycje zwiększające przychody podatkowe - zwiększające podstawę
opodatkowania 0 0
   - odsetki naliczone w roku ubiegłym a otrzymane w bieżącym -  -
  - zrealizowany zysk ze sprzedaży środków trwałych do leasingu zwrotnego  -  -
   - pozostałe -  -
c) koszty i straty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszt uzyskania
przychodu - zwiększające podstawę opodatkowania 5 221 3 426
   - wierzytelności odpisane jako przedawnione -  -
   - zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych -  -
  - amortyzacja środków zakupionych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa 69 69
  - przekazane darowizny 38 5
   - amortyzacja zrefundowanych środków trwałych 34 34
   - amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu 6 6
   - amortyzacja samochodów osobowych powyżej 20.000 EURO (10.000 EURO) 17 17
   - ubezpieczenie samochodów osobowych powyżej 20.000 EURO (10.000 EURO) 4 4
   - odpisy aktualizujący zapasy -  -
   - odpisy aktualizujące należności 571 165
   - rezerwy na przewidywane straty -  -
   - ujemne różnice kursowe (nie zrealizowane) 995 832
   - rezerwy bierne - tworzenie 2 096 1 072
  - koszty amortyzacji, odsetek i różnic kursowych dotyczących umów leasingu
operacyjnego 1 369 1 212
   - pozostałe 22 10

d) pozycje zwiększające koszty podatkowe - zmniejszające podstawę opodatkowania 1 322 927
   - wykorzystanie  rezerw biernych -  -
   - wartość netto opłat dotyczących leasingu operacyjnego 1 322 927
   - uprawdopodobnienie nieściągalności należności objętych odpisem aktualizującym -  -
   - pozostałe -  -

e) strata z lat ubiegłych wykorzystana w bieżącym roku 638 11
f) darowizny odliczane od dochodu 32 0
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3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 0
4. Podatek dochodowy według stawki 28% 0 0
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0  -
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0
    - wykazany w rachunku zysków i strat 0 0
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny  -  -
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną
wartość firmy  -  -

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

01.01-
31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych (907) (600)
 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych  -  -
 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi
podatkowej lub różnicy  przejściowej poprzedniego okresu  -  -
 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek
dochodowy 73 37
 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 172 3
     - wykorzystania straty podatkowej 172 3
     -zmiany stawki podatkowej – pozostała do odliczenia strata podatkowa  -  -

Podatek dochodowy odroczony, razem -662 -560

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 01.01-
31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
 - ujętego w kapitale własnym - -
 - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy - -

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

01.01-
31.01.2003

01.01-
31.01.2002
dane nie

weryfikowane
 - działalności zaniechanej - -
 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych - -

Nota 30

Zarząd HOOP S.A. planuje stratę za styczeń 2003 r .pokryć  z zysków za pozostałe  miesiące 2003 roku.

Nota 31
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą został ustalony przez podzielenie zysku (straty) netto przez liczby akcji
zwykłych. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ustalono jako iloraz zysku (straty) netto i
rozwodnionej liczby akcji.

ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKLĄ 01.01-
31.01.2003

01.01-
31.01.2002

Zysk (strata) netto (792) (479)
Liczba akcji zwykłych 9 976 800 630 538
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 3 914 856 - 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,08) (0,76)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.) (0,20) - 
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W dniu 30 grudnia 2002 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału 9 458 040 akcji nowej emisji serii D wyemitowanych na
podstawie Uchwały Nr 1 NWZA HOOP S.A z dnia 4 listopada  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
z wyłączeniem prawa poboru, zmienionej Uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 19 listopada . W wyniku przeprowadzonej emisji
dokonane zostało podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 10 089 tys.zł., które zarejestrowano w dniu 21 stycznia
2003 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy  w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

Do wyliczenia wartości zysku na jedną akcję nie uwzględniono akcji własnych w ilości 111 776 sztuk nabytych przez Spółkę
we wrześniu  2002 roku w celu umorzenia.

Rozwodnioną liczbę akcji ustalono jako średnią ważoną ilości akcji występujących w miesiącu styczniu 2003 r.
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Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.

1. Struktura środków pieniężnych na początek i koniec okresu.

Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych przyjmuje się strukturę środków pieniężnych taką
samą jak w bilansie, tj:
                                                                    Stan na 31.12.2002           stan na 31.01.2003
 
- środki pieniężne w kasie 19 tys. zł 33  tys. zł
- środki pieniężne w banku 5 007 tys. zł  5  038 tys. zł
         Razem                                                5 026 tys. zł                                  5 071  tys. zł             

2. Podział na działalności :

W części A - działalność operacyjna - ujmuje się wpływy i wydatki związane z podstawową
działalnością Spółki, czyli wpływy i wydatki związane z wytworzeniem i sprzedażą produktów,
wpływy i wydatki związane z płatnościami zobowiązań i należności, wpływy i wydatki z tytułu różnic
kursowych powstałych w wyniku rozrachunków wyrażonych w walutach obcych z dostawcami
i odbiorcami.

W części B - działalność inwestycyjna- ujmuje się wydatki na nabycie składników rzeczowych
aktywów trwałych, w tym również wydatki na nabycie  wartości niematerialnych i prawnych oraz
aktywów finansowych, a także wpływy ze sprzedaży tychże.

W części C- działalność finansowa- ujmuje się wpływy z uzyskanych kredytów długo
i krótkoterminowych, wydatki związane nabyciem akcji własnych, z obsługą kredytów oraz spłatą rat
kredytów.

3. Uzgodnienie bilansowych zmian stanu niektórych pozycji oraz zmian stanu tych pozycji
wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych:

Na zmianę stanu należności w wysokości    3 984 tys. zł składa się:
a)  zmiana stanu należności długoterminowych - 22  tys.zł
b)  zmiana stanu należności krótkoterminowych 3 984  tys.zł
c)  korekta o zmianę stanu należności długoterminowych z tytułu kaucji dotyczącej umowy leasingu

22 tys.zł

Na zmianę stanu zobowiązań bez kredytów bankowych i pożyczek w wysokości –4 608  tys. zł składa
się:

a)  zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych -5 552 tys.zł
b)  korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych 1 128 tys.zł
c)  korekta o zmianę stanu zobowiązań z tyt. leasingu finansowego -184 tys.zł

Na zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów w wysokości
1 232 tys. zł składa się:
a)  zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych długoterminowych -662   tys.zł
b)  zmiana stanu rozliczeń miedzyokresowych czynnych krótkoterminowych 4   tys.zł
c)  zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywów 1 890   tys.zł
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4. Pozostałe korekty :
W pozycji pozostałe wpływy z działalności inwestycyjnej został ujęty z zysk z rozliczanego w czasie
leasingu zwrotnego. Poza wymienioną pozycją nie  występują pozycje „Pozostałych korekt”,
„Pozostałych wpływów” i „Pozostałych wydatków”, które przekraczają 5% ogólnej sumy
odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności.

5. Uzgodnienie rachunku przepływów sporządzanego metodą bezpośrednią i pośrednią

Nie dotyczy.
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B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1.1Informacja o instrumentach finansowych

Lp. Treść

Aktywa
finansowe

przeznaczone do
obrotu

Zobowiązania
finansowe

przeznaczone do
obrotu

Pożyczki
udzielone i
należności
własne *

Aktywa finansowe
utrzymywane do

terminu
wymagalności

Aktywa
finansowe

dostępne do
sprzedaży

1. Stan na początek okresu  75 050 567 0 
2. ZWIĘKSZENIA  3 762 0 0 
  - nabycie, założenie, zaciągnięcie  2 730   
  - wycena  1 032   
  - aktualizacja wartości      
  - przekwalifikowanie      
  - inne      

3. ZMNIEJSZENIA  3 478 4 0 
  - zbycie, rozwiązanie, spłata  3 478   
  - wycena   4  
  - aktualizacja wartości      
  - przekwalifikowanie      
  - inne      

4. Stan na koniec okresu z tego:  75 334 563 0 

4.1 ujawnione w bilansie ze wskazaniem
pozycji bilansowej      

 
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe -
instrumenty pochodne - handlowe      

 
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe-
instrumenty wbudowane      

 
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe-
akcje i udziały      

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne
papiery wartościowe, dłużne instrumenty
finansowe   

 
Krótkoterminowe aktywa finansowe -
lokaty   

 Zobowiązania długoterminowe - kredyty  1 924  

 
Zobowiązania długoterminowe - inne
zobowiązania finansowe  30 258  

 Zobowiązania krótkoterminowe - kredyty  25 997  

 
Zobowiązania krótkoterminowe - inne
zobowiązania finansowe  17 155  

 
Inne zobowiązania finansowe -
instrumenty pochodne handlowe   

 
Inne zobowiązania finansowe -
instrumenty wbudowane   

 
Długoterminowe aktywa finansowe -
udzielone pożyczki   

 
Krótkoterminowe aktywa finansowe -
udzielone pożyczki  563  

 
Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne
papiery wartościowe, obligacje skarbowe   

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe -
niezapadłe odsetki od pożyczek
długoterminowych   

 Inne aktywa pieniężne- lokaty   

 
Inne aktywa pieniężne - niezapadłe odsetki
od dłużnych papierów wartościowych   

 

Inne aktywa pieniężne - papiery
wartościowe sfinansowane ze środków
ZFŚS   

 Długoterminowe papiery wartościowe   

 

Należności z tytułu dostaw robót i usług -
należności z tytułu instrumentów
pochodnych   

 
Długoterminowe aktywa finansowe - akcje
i udziały   

 
Długoterminowe aktywa finansowe - inne
papiery wartościowe   

 Pozostałe   

4.2 w ewidencji pozabilansowej   
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* z należności własnych należy wyłączyć należności i zobowiązania powiązane z fizyczną dostawą
towarów

1.2 Charakterystyka instrumentów finansowych

I
.
 Kredyt długoterminowy zaciągnięty przez Spółkę w banku Bank Handlowy

w Warszawie S.A.

a) Warunki zaciągniętego kredytu:
- kwota udzielonego kredytu                               5 000 tys. zł.
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
  WIBOR 1 M plus marża banku
- termin zapadalności                         24.01.2006

b) Wycena na dzień 31.01.2003 r
- kurs przyjęty do wyceny kredytu na dzień 31.01.2003 r      - kredyt w PLN
Kwota wykorzystania kredytu na dzień 31.01.2003 r.   , z czego: .   3.040 tys. zł.
   - kredyt krótkoterminowy                                         1 116   tys. zł.
Którego wartość po wycenie jest równa. 1 116   tys. zł.
   - kredyt długoterminowy                          1 924   tys. zł.
Którego wartość  po wycenie jest równa 1 924   tys. zł.
Łączne koszty obsługi kredytu w styczniu roku 2003 wynosiły w tys.zł
- odsetki naliczone 0

- odsetki zapłacone 24

 Pożyczka  długoterminowa zaciągnięta przez Spółkę w DOHLER
EUROCITRUS Gmbh

a) Warunki otrzymanej pożyczki
- kwota otrzymanej pożyczki                                          377 tys. EUR
- oprocentowanie kwoty otrzymanej pożyczki jest równe 6%

- termin zapadalności                         28.02.2006

b) Wycena na dzień 31.01.2003 r
- kurs przyjęty do wyceny pożyczki na dzień 31.01.2003 r. 4,1622 PLN/EUR
Kwota wykorzystania pożyczki na dzień 31.01.2003    , z czego:    315  tys. EUR
   - zobowiązania krótkoterminowe  131 tys.EUR
      których wartość po wycenie jest równa 542  tys.zł.
   - zobowiązania długoterminowe                     184 tys.EUR
których wartość  po wycenie jest równa 767 tys.zł.
Odsetki naliczone za lata 2000-2002 r. wynoszą 174 tys. zł.

I
I
.
W styczniu roku 2003 Spółka korzystała z:
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Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku BRE BANK S.A.
w Warszawie

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002              6.200 tys.zł.
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.01.2003              6.200 tys.zł.
Termin zapadalności    2003-12-09
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002         5.439  tys.zł.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.01.2003 5.766 tys. zł.
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
WIBOR T/N + marża

Łączne koszty obsługi kredytu w styczniu roku 2003 wynosiły w tys.zł
- odsetki naliczone 0
- odsetki zapłacone 37
- prowizja zapłacona

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie
odbiega od jego wartości godziwej.

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 10.000 tys.zł.
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.01.2003 10.000 tys.zł.
Termin zapadalności    kredyt 7-dniowy przedłużany automatycznie
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 8 933  tys.zł.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.01.2003     9.666 tys. zł.
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
WIBOR T/N + marża

Łączne koszty obsługi kredytu w styczniu roku 2003 wynosiły w tys.zł
- odsetki naliczone 0

- odsetki zapłacone 61
- prowizja zapłacona

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie odbiega od jego wartości
godziwej.

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku Bank Handlowy
w Warszawie S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 2.000 tys.zł
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.01.2003 0 tys.zł.
Termin zapadalności                                                                 06.01.2003r.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 1.987 tys. zł.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.01.2002 0  tys. zł.
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
  WIBOR T/N plus marża banku

Łączne koszty obsługi kredytu w styczniu 2003 roku  wynosiły w tys.zł
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- odsetki naliczone 0
- odsetki zapłacone 1
- prowizja zapłacona 0

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku Raiffeisen Bank Polska
S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 6.000 tys. zł.
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.01.2003 6.000 tys. zł.
Termin zapadalności                                                                   15.12.2003r.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 5 909 tys. zł
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.01.2003           5.620 tys. zł.
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
   WIBOR T/N plus marża banku

Łączne koszty obsługi kredytu w styczniu roku 2003 wynosiły;
- odsetki naliczone 0
- odsetki zapłacone 40
- prowizja zapłacona

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie
odbiega od jego wartości godziwej

Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w banku BPH PBK S.A.

Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.12.2002 5.000 tys. zł
Kwota udzielonego kredytu -stan na dzień 31.01.2003 5.000 tys.zł.
Termin zapadalności                                                                  19.12.2003r.
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.12.2002 2 159  tys. zł
Kwota wykorzystania kredytu - stan na dzień 31.01.2003 3.829 tys. zł
Koszty obsługi kredytu przedstawiały się następująco:
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu jest równe stopie procentowej
  WIBOR M-C plus marża banku

Łączne koszty obsługi kredytu w styczniu roku 2003 wynosiły w tys.zł
- odsetki naliczone 0
- odsetki zapłacone 23
- prowizja zapłacona

Z uwagi na rynkowe oprocentowanie kredytu, jego wartość bilansowa nie
odbiega od jego wartości godziwej

POZOSTAŁE INSTRUMENTY FINANSOWE

Pożyczka udzielona przez HOOP S.A. dla Dom Handlowy Megapak Sp. z
o.o.
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         a) Warunki pożyczki dla

       kwota udzielonej pożyczki   150 tys.USD
       oprocentowanie       –               0
       termin zapadalności    -        23.06.2003r.

              b) Wycena na dzień 31.01.2003 roku:
      do wyceny przyjęto kurs 3,7508 PLN/USD,
      wartość bilansowa na dzień 31.01.2003 r. 563  tys.zł

Umowy leasingu finansowego  
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Umowy Leasingu Finansowego w tys PLN :

Lp Finansujący
Wartość

początkowa w
walucie

Waluta Oprocentowanie
Termin

zakończenia
umowy

Waluta STAN
ZOBOWIĄZAŃ
NA 31.01.2003

waluta

Kurs z
31.01.03 -

BRE

STAN
ZOBOWIĄZAŃ
NA 31.01.2003

wg kursu z
31.01.03

Zobowiązania
krótkoterminowe
na dzień 31.01.03

w PLN

Zobowiązania
długoterminowe
na dzień 31.01.03

w PLN

1 BRE LEASING 25,38EUR EURIBOR 1 M + marża 2005-04-11EUR 19,02 4,1622 79,17 31,39 47,78

2 BRE LEASING 99,93PLN stałe 2006-06-20PLN 95,15 1 95,15 21,31 73,84

3 BRE LEASING 1 123,17EUR EURIBOR 1 M + marża 2006-02-25EUR 865,00 4,1622 3 600,32 1 047,28 2 553,04

4 BRE LEASING 482,75EUR stałe 2005-01-18EUR 269,56 4,1622 1 121,97 503,54 618,42

5 BRE LEASING 235,48EUR EURIBOR 1 M + marża 2003-10-15EUR 45,23 4,1622 188,26 188,26 0,00

6 BRE LEASING 2 377,44EUR EURIBOR 1 M + marża 2004-10-09EUR 987,32 4,1622 4 109,43 1 739,74 2 369,69

7 BRE LEASING 153,18EUR stałe 2004-05-17EUR 57,69 4,1622 240,11 164,82 75,30

8 BRE LEASING 1 287,78EUR EURIBOR 1 M + marża 2003-11-10EUR 365,71 4,1622 1 522,14 1 522,14 0,00

9 BRE LEASING 455,66PLN stałe 2004-04-30PLN 375,90 1 375,90 280,27 95,63

10 BZ WBK Finanse & Leasing S.A. 814,79EUR LIBOR 1 M + marża 2005-02-08EUR 415,75 4,1622 1 730,45 779,60 950,85

11 BZ WBK Finanse & Leasing S.A. 206,79EUR LIBOR 1 M + marża 2007-04-30EUR 152,18 4,1622 633,40 127,16 506,24

12 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20PLN 2,62 1 2,62 2,62 0,00

13 EFL SERVICE S.A. 8,24PLN stałe 2003-04-20PLN 2,63 1 2,63 2,63 0,00

14 EFL SERVICE S.A. 8,24PLN stałe 2003-04-20PLN 2,63 1 2,63 2,63 0,00

15 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20PLN 2,62 1 2,62 2,62 0,00

16 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20PLN 2,62 1 2,62 2,62 0,00

17 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20PLN 2,62 1 2,62 2,62 0,00

18 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20PLN 2,62 1 2,62 2,62 0,00

19 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20PLN 2,62 1 2,62 2,62 0,00

20 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20PLN 2,62 1 2,62 2,62 0,00

21 EFL SERVICE S.A. 8,21PLN stałe 2003-04-20PLN 2,62 1 2,62 2,62 0,00

22 HANDLOWY LEASING 23,89EUR LIBOR 1 M + marża 2006-03-25EUR 20,06 4,1622 83,49 20,24 63,25

23 HANDLOWY LEASING 10,45EUR LIBOR 1 M + marża 2005-01-27EUR 7,62 4,1622 31,72 12,60 19,12

24 HANDLOWY LEASING 22,55EUR LIBOR 1 M + marża 2006-01-15EUR 18,19 4,1622 75,71 19,30 56,41

25 HANDLOWY LEASING 31,52EUR LIBOR 1 M + marża 2006-01-15EUR 25,62 4,1622 106,63 26,65 79,98

26 HANDLOWY LEASING 70,65EUR LIBOR 1 M + marża 2005-12-25EUR 55,82 4,1622 232,33 60,77 171,57

27 HANDLOWY LEASING 468,07EUR LIBOR 1 M + marża 2005-10-09EUR 341,28 4,1622 1 420,49 454,07 966,42
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28 HANDLOWY LEASING 783,28EUR LIBOR 6 M + marża 2003-11-25EUR 300,96 4,1622 1 252,64 1 252,64 0,00

29 HANDLOWY LEASING 322,22PLN WIBOR 1 M + marża 2004-10-28PLN 286,08 1 286,08 156,02 130,06

30 HANDLOWY LEASING 64,45PLN WIBOR 1 M + marża 2004-10-28PLN 57,22 1 57,22 31,21 26,01

31 HANDLOWY LEASING 108,36PLN WIBOR 1 M + marża 2004-11-20PLN 100,17 1 100,17 52,26 47,90

32 HANDLOWY LEASING 577,92PLN WIBOR 1 M + marża 2004-11-09PLN 532,42 1 532,42 278,37 254,05

33 HANDLOWY LEASING 397,60EUR LIBOR 6 M + marża 2003-11-05EUR 152,50 4,1622 634,74 634,74 0,00

34 HANDLOWY LEASING 297,22EUR LIBOR 6 M + marża 2005-11-05EUR 176,12 4,1622 733,06 182,15 550,91

35 HANDLOWY LEASING 241,20EUR LIBOR 6 M + marża 2005-04-17EUR 133,78 4,1622 556,83 183,84 372,99

36 HANDLOWY LEASING 68,00EUR LIBOR 6 M + marża 2004-02-13EUR 29,76 4,1622 123,89 61,96 61,93

37 HANDLOWY LEASING 32,09EUR LIBOR 6 M + marża 2003-12-13EUR 11,27 4,1622 46,91 46,91 0,00

38 HANDLOWY LEASING 184,46EUR LIBOR 6 M + marża 2005-04-03EUR 69,88 4,1622 290,85 96,05 194,80

39 HANDLOWY LEASING 344,14EUR LIBOR 6 M + marża 2004-04-03EUR 164,11 4,1622 683,06 314,76 368,30

40 HANDLOWY LEASING 236,88EUR LIBOR 6 M + marża 2004-12-05EUR 113,54 4,1622 472,57 189,81 282,76

41 ING LEASE 2 588,32EUR LIBOR 1 M + marża 2007-02-15EUR 1 962,72 4,1622 8 169,23 1 558,94 6 610,28

42 ING LEASE 1 406,17EUR LIBOR 1 M + marża 2006-10-15EUR 974,07 4,1622 4 054,27 837,10 3 217,17

43 RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 1 278,99EUR LIBOR 1 M + marża 2005-05-01EUR 1 586,82 2,1280991 3 376,90 840,63 2 536,28

44 RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 2 147,96EUR LIBOR 1 M + marża 2005-05-01EUR 2 665,11 2,1280991 5 671,62 1 411,60 4 260,01

45 RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 266,73EUR LIBOR 1 M + marża 2005-05-01EUR 292,42 2,1280991 622,30 187,06 435,24

46 RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 97,66PLN WIBOR 6M +marża 2003-07-01PLN 39,01 1 39,01 39,01 0,00

47 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 75,28EUR EURIBOR 1 M + marża 2005-09-10EUR 44,22 4,1622 184,05 62,60 121,45

48 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 122,27EUR EURIBOR 1 M + marża 2003-09-10EUR 30,49 4,1622 126,89 126,89 0,00

49 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 771,77EUR EURIBOR 1 M + marża 2005-09-10EUR 453,32 4,1622 1 886,82 641,79 1 245,03

50 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 76,12EUR EURIBOR 1 M + marża 2003-09-10EUR 32,83 4,1622 136,65 136,65 0,00

51 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 113,26EUR EURIBOR 1 M + marża 2004-11-25EUR 59,21 4,1622 246,46 117,56 128,90

52 SOGELEASE POLSKA Sp. z o.o. 59,12EUR EURIBOR 1 M + marża 2004-01-25EUR 19,87 4,1622 82,70 82,70 0,00

53 BRE LEASING 97,98EUR stałe 2003-06-12EUR 15,38 4,1622 64,00 64,00 0,00

14 446,60 46 104,23 16 612,60 29 491,63
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2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym
również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach ( także wekslowych), z
wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.

Na 31.01.2003 roku środki pieniężne  Spółki HOOP S.A w wysokości  3 375 tys.zł stanowiły
zabezpieczenie gwarancji udzielonej przez Fortis Bank  Spółce Bobmark.

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tyt. uzyskania prawa
własności budynków i budowli.

Spółka HOOP SA nie posiada zobowiązań z wymienionych tytułów.

4. Informacja o działalności zaniechanej.

W okresie od 01.01.-31.01.2003 HOOP  SA nie zaniechał żadnego rodzaju działalności gospodarczej,
oraz nie planuje w 2003r  zaniechania jakiejkolwiek działalności.

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie występują.

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Nakłady inwestycyjne poniesione w styczniu 2003 wyniosły 914 tys. zł., a planowane nakłady
inwestycyjne na rok 2003  wynoszą 59 480 tys.zł.
W 2002 roku Spółka nie poniosła żadnych nakładów na ochronę środowiska nie planuje także żadnych
nakładów na ochronę środowiska w 2003 roku.

7. Transakcje z podmiotami powiązanymi.

7.1. Transakcje z podmiotem powiązanym osobowo – BOBMARK INTERNATIONAL Sp z o.o.

wartość przychodów netto  wyniosła 925 tys .zł
 zakupy o wartości   287 tys. zł
należności na 31.01.2003 r wynoszą 5 017 tys.  zł
zobowiązania na 31.01.2003 wynoszą   0 tys. zł
zaliczka na zakup zakładu produkcyjnego w Iwinach        4 000  tys.zł

7.2. Transakcje ze spółkami zależnymi :

HOOP SA posiada 99,78% udziałów w spółce PPWM „Woda Grodziska” Sp.z o.o. oraz 50%
udziałów w spółce  MEGAPAK  (Rosja). Wartość transakcji przeprowadzonych w  styczniu 2003 ze
spółkami zależnymi oraz stan rozrachunków na dzień 31.01.2003 roku przedstawiono w  tabeli:

W tys.zł
Spółka Przychody

01.2003 r
Zakupy

01.2003 r
Należności
brutto na

31.01.2003 r.

Zobowiązania
na 31.01.2003 r.

Woda Grodziska 0 0 4 426 0
MEGAPAK 0 0 585 0
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W bilansie należności od spółki PPWM „ Woda Grodziska”  Sp. z o.o. zostały pomniejszone o 1 739
tys. zł stanowiącą różnicę między ceną nabycia a wartością nominalną zakupionych wierzytelności.
Na należności od spółki „Megapak” utworzono odpis aktualizujący w wysokości 18 tys. zł

8.  Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną
lub praw własności.

W  styczniu 2003 roku  Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.

9. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu.
    ( w przeliczeniu na pełne etaty)

 2002 rok 01.2003 roku

Zatrudnienie ogółem                                                                 1763                     1744

 w tym:
1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych                         505                                 512
2. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych                  1258                               1 232

10. Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

                                                                                          2002 rok                01.2003 roku

Wynagrodzenia  Zarządu                                         1.318 tys.  zł.                              112  tys. zł.
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej                               156 tys   zł                                  12 tys. zł.

                                     RAZEM                         1.474 tys  zł.                              124  tys. zł.

11. Pożyczki udzielone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

Spółka nie udzieliła żadnych pożyczek, gwarancji, poręczeń osobom zarządzającym i nadzorującym
oraz ich osobom bliskim.

12. Informacje o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych ujętych w niniejszym sprawozdaniu
finansowym.

W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione
w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Umowa dzierżawy majątku produkcyjnego „Wody Grodziskiej”
Dnia 30.01.2003r. została zawarta umowa , na mocy której  HOOP S.A. dzierżawi od PPWM „Woda
Grodziska” grunty, budynki i budowle oraz wyposażenie, wchodzące  w skład Zakładu Produkcyjnego
mieszczącego się w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Mikołajczyka 8

Podpisanie umowy  kredytowej na 5 mln.zł. z Fortis Bankiem
Dnia 20 marca 2003r. pomiędzy Fortis Bank Polska S.A. i HOOP S.A. została zawarta umowa o
kredyt odnawialny do wysokości 5 000 tys.zł. w okresie 20.03.2003-31.10.2003 i do wysokości 1 000
tys. zł. w okresie 01.11.2003-20.03.2004
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Zakup od BOBMARK oddziału samodzielnie sporządzającego bilans i obejmującego zakład w
Iwinach
Dnia 27.02.2003r. pomiędzy HOOP S.A. i BOBMARK International Sp. z o.o. została zawarta
umowa na mocy której Spółka nabyła oddział spółki BOBMARK International Sp. z o.o. w Iwinach,
samodzielnie sporządzający bilans.
W skład zakupionego oddziału wchodzi głównie zakład produkcyjny w Iwinach użytkowany do tej
pory przez HOOP S.A. na podstawie umowy dzierżawy.

Sprzedaż linii do produkcji napojów do leasingu zwrotnego
Dnia 28.02.2003r. HOOP S.A. dokonała sprzedaży linii technologicznej do rozlewu napojów wraz z
transporterami na rzecz firmy FRANFINANCE POLSKA Sp. z o.o.
i jednocześnie zawarła umowę leasingu finansowego na podstawie której będzie nadal
wykorzystywała tę linię do produkcji napojów.

Umowa pożyczki z ING Lease na finansowanie budowy hali magazynowej w Tychach
Dnia 28.03.2003r. pomiędzy HOOP S.A. i ING Lease Polska Sp. z o.o. zostały zawarte: umowa
leasingu finansowego, umowa dzierżawy gruntu, przedwstępna umowa sprzedaży oraz umowa
pożyczki w wyniku których budowana przez Spółkę w Tychach hala magazynowo-biurowa zostanie
do dnia 10.09.2003r. sprzedana wraz z gruntem do ING Lease Sp. z o.o. a następnie będzie
użytkowana przez HOOP S.A. na podstawie umowy leasingu finansowego. Dla sfinansowania
inwestycji ING Lease Sp. z o.o. udzielił pożyczki w wysokości 7.920 tys. zł. do dnia rozpoczęcia
biegu umowy leasingu.

Umowa leasingu z ING Lease na linię KRONES’a
Dnia 25 marca 2003 roku pomiędzy HOOP S.A. i ING Lease Polska Sp. z o.o. została  zawarta
umowa leasingu operacyjnego , w wyniku której ING Lease zobowiązuje się nabyć od firmy
KRONES linię technologiczną do rozlewu napojów wraz z wydmuchiwarką butelek PET, zgodnie z
kontraktem z 2002 roku pomiędzy KRONES i HOOP S.A., a następnie oddać ją spółce HOOP do
odpłatnego używania .

Umowa kredytowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
W dniu 24 marca 2003 roku  pomiędzy HOOP S.A. i Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. została
podpisana umowa na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6 000 tys.zł. z terminem spłaty w
dniu 24.10.2003 roku.

Umowa kredytowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
W dniu 9 maja 2003 roku pomiędzy HOOP S.A. i Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. została
podpisana umowa na kredyt w wysokości 4 000 tys.zł. z terminem spłaty w dniu 10.10.2003 roku.

Aneks do umowy kredytowej z BPH PBK S.A
W dniu 27 maja 2003 roku pomiędzy HOOP S.A i BPH PBK S.A podpisano aneks do umowy
kredytowej zwiększający kwotę kredytu z 5 000 tys.zł do 10 000 tys.zł.

Nadzwyczajna Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
NWZA w dniu 29 kwietnia 2003 roku podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki z kwoty 10 089 tys.zł   o kwotę nie mniejszą niż 500 tys.zł a nie większą niż
5 000 tys.zł w drodze emisji nowych akcji serii E.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy
ZWZA w dniu 2 czerwca podjęło uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oaz  uchwałę w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
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Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji Spółki HOOP S.A
Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą z dnia 4 czerwca 2003 roku
dopuściła do obrotu giełdowego akcje zwykłe na okaziciela serii D i E oraz prawa do akcji zwykłych
na okaziciela serii E pod warunkiem spełnienia przez Spółkę określonych warunków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy
ZWZA w dniu 6 czerwca podjęło uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w
okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku ( kwotę 2000 tys.zł ZWZA
postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy, pozostałą część zysku tj. kwotę 17 664 tys.zł na
kapitał zapasowy), uchwałę w  sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
prezesowi Zarządu Spółki, wiceprezesowi Zarządu Spółki oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia
regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie
i zakresie przejęcia aktywów i pasywów.

W 1997 roku nastąpiło przekształcenie HOOP International Sp. z o.o w HOOP SA. W jego wyniku
nastąpiła jedynie zmiana  formy prawnej HOOP International Sp. z o.o. – wszystkie aktywa i pasywa
poprzednika zostały przejęte przez HOOP SA.
Przekształcenie nastąpiło na podstawie aktu notarialnego z dnia 10 września 1997 roku – repetytorium
nr 4588/97 I zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy , XVI
Wydział Gospodarczo-Rejestrowy, pod numerem RHB 51655 na podstawie postanowienia z dnia 3
października 1997r.

15.Sprawozdania finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji.

Z uwagi na fakt iż ostatnie 3 lata działalności emitenta przypadały na okres charakteryzujący się
wskaźnikiem inflacji skumulowanej poniżej 100%, nie przedstawia się sprawozdania finansowego
skorygowanego o wskaźnik inflacji.

16. Zmiany zasad rachunkowości oraz zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi
ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio
sporządzanymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

Różnice nie występują.

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego, dokonanych  w stosunku do poprzedniego roku obrotowego oraz ich wpływ na
sytuację finansową.

Zmiany nie wystąpiły.

18. Dokonane korekty błędów podstawowych oraz ich wpływ na sytuację finansową.

Nie dokonywano  korekt.

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis
tych niepewności oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane.
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Sprawozdanie Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.
Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuacji działalności w dającej się
przewidzieć przyszłości.

20. Informacje dotyczące połączenia spółek.
W bieżącym okresie obrotowym nie dokonano łączenia spółek. Sprawozdanie finansowe nie zawiera
danych spółek połączonych.

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w
jednostkach podporządkowanych – metody praw własności- należy przedstawić skutki, jakie
spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy.
HOOP SA nie stosuje metody praw własności do wyceny udziałów i akcji w jednostkach
podporządkowanych.
Tabela przedstawia skutki spowodowane zastosowaniem wyceny udziałów metodą praw własności:
(w tys zł)

Wartość bilansowa udziałów  2 576
Udział w stracie  spółki PPWM „Woda Grodziska” Sp z o.o.
za okres od dnia nabycia *

  (1 473)

Wartość udziałów wyceniona metodą praw własności 1 103
Wpływ na wynik roku bieżącego 1 103

* strata od dnia nabycia do dnia 31.12.2002 r. - PPWM „Woda Grodziska” nie sporządzała
sprawozdania na 31.01.2003 r.

22. Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji oraz inne
informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Spółka sporządzała sprawozdanie skonsolidowane po raz pierwszy w 2002 roku, którym objęła spółkę
zależną z 99,77%  ( na 31.12.2002 r.)  udziałem HOOP SA tj. „Woda Grodziska” Sp. z o.o.
Konsolidacją nie została objęta spółka zależna Tąrgowyj Dom MEGAPAK (Rosja) utworzona w
czerwcu 2002, na podstawie art.58 ust.1 i 3 znowelizowanej ustawy o rachunkowości
(Dz.U.Nr.113,poz.1186)

Podpisy  wszystkich Członków Zarządu

09.06.2003 r. Dariusz Wojdyga  Prezes Zarządu
data                imię i nazwisko                 stanowisko /funkcja  podpis

09.06.2003 r. Marek Jutkiewicz Wiceprezes Zarządu
data              imię i nazwisko                stanowisko /funkcja         podpis

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

09.06.2003 r. Tomasz Jankowski Dyrektor Finansowy
data  imię i nazwisko                 stanowisko /funkcja podpis

09.06.2003 r. Katarzyna Balcerowicz Główny Księgowy
data                imię i nazwisko          stanowisko /funkcja      podpis
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 Rozdział IX – Informacje dodatkowe

1 Kwartalne dane finansowe

WYBRANE POZYCJE                                       
BILANSU                                                 
(w tys. zł)

 stan na            
2003-03-31         

koniec kwartału      
2003 

 stan na            
2002-12-31          

koniec poprz. kwartału 
2002 

 stan na          
2002-03-31        

koniec kwartału     
2002 

 stan na            
2001-12-31          

koniec poprz. kwartału 
2001 

I. AKTYWA RAZEM 212,344 190,155 176,950 175,835

1. Aktywa trwałe 113,833 95,141 93,217 92,634
2. Aktywa obrotowe, w tym: 98,511 95,014 83,733 83,201
2.1. Zapasy 27,319 23,066 21,546 17,623
2.2. Należności krótkoterminowe 67,155 65,616 57,738 56,691

II. PASYWA RAZEM 212,344 190,155 176,950 175,835
1. Kapitał własny, w tym: 50,157 39,390 44,524 42,646
1.1. Kapitał zakładowy 10,089 631 631 631
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 162,187 150,765 132,426 133,189
2.1. Zobowiązania długoterminowe 37,423 32,566 38,639 39,571
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 114,897 108,068 76,950 79,217

WYBRANE POZYCJE                                       
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT                               

(w tys. zł)

 I kwartał           
2003              

okres od           
2003-01-01         

do 2003-03-31 

 I kwartał           
narastająco         

2003               
okres od            

2003-01-01          
do 2003-03-31 

 I kwartał          
2002             

okres od          
2002-01-01        

do 2002-03-31 

 I kwartał           
narastająco         

2002               
okres od            

2002-01-01          
do 2002-03-31 

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 57,994 57,994 64,728 64,728
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56,262 56,262 62,897 62,897
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38,043 38,043 41,970 41,970
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 36,012 36,012 40,145 40,145
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 19,951 19,951 22,758 22,758
4. Zysk (strata) ze sprzedaży -2,666 -2,666 -750 -750
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2,347 2,347 2,791 2,791
6. Przychody finansowe 96 96 531 531
7. Koszty finansowe 1,582 1,582 1,435 1,435
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 861 861 1,887 1,887
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
10. Zysk (strata) brutto 861 861 1,887 1,887
11. Podatek dochodowy -448 -448 8 8
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
13. Zysk (strata) netto 1,309 1,309 1,879 1,879
......

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
(w tys. zł)

 I kwartał           
2003              

okres od           
2003-01-01         

do 2003-03-31 

 I kwartał           
narastająco         

2003               
okres od            

2003-01-01          
do 2003-03-31 

 I kwartał          
2002             

okres od          
2002-01-01        

do 2002-03-31 

 I kwartał           
narastająco         

2002               
okres od            

2002-01-01          
do 2002-03-31 

1. Amortyzacja 4,865 4,865 4,663 4,663
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5,208 -5,208 -3,099 -3,099
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23,110 -23,110 -1,413 -1,413
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20,757 20,757 -676 -676
5. Przepływy pieniężne netto, razem -2,696 -2,696 -525 -525
.....

Raport kwartalny SA -Q  1 / 2003
Wybrane pozycje bilansu

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych
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Komentarz do sprawozdania za I kwartał 2003 r.

Prezentowane sprawozdanie finansowe HOOP S.A. za I kwartał 2003 roku zostało sporządzone
zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121 poz. 591) z późn.
zm. oraz § 54 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S. A. z
dnia 30 października 2001 r. – Regulamin Obrotu

Zasady wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmianie w stosunku do zasad obowiązujących w spółce
w 2001 roku, z wyjątkiem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego
zmienionych lub wprowadzonych znowelizowaną ustawą o rachunkowości w następującym zakresie:

- Przy wycenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w
budowie  uwzględniono konieczność dokonywania odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości;

- Prawo wieczystego użytkowania gruntów przeniesiono do pozycji środki trwałe;

- Dotychczasowe inwestycje rozpoczęte przeniesiono do pozycji - środki trwałe w budowie; pozycję
majątku nabytego w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, którą wcześniej wykazywano w
środkach trwałych, zaliczono do inwestycji;

- Środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu zawartych w 2002 roku, spełniających co
najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy, zaliczono do majątku Spółki;

- Należności objęto odpisami aktualizującymi;

- Zweryfikowano rozliczenia międzyokresowe kosztów pod kątem prawdopodobieństwa  aktywu do
generowania korzyści ekonomicznych w przyszłości;

- Koszty wytworzenia produktów skalkulowano zgodnie z nowym brzmieniem definicji: koszt ten

obejmuje koszty bezpośrednie pozostające w bezpośrednim związku z produktem oraz
uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu;

POZYCJE POZABILANSOWE                                
(w tys. zł)

 stan na            
2003-03-31         

koniec kwartału      
2003 

 stan na            
2002-12-31          

koniec poprz. kwartału 
2002 

 stan na          
2002-03-31        

koniec kwartału     
2002 

 stan na            
2001-12-31          

koniec poprz. kwartału 
2001 

1. Należności warunkowe
2. Zobowiązania warunkowe
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 
....
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2.2. umów leasingu operacyjnego
3. Inne (z tytułu)
 -środki trwałe wykazywane pozabilansowo 1,500

Pozycje pozabilansowe
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- Uwzględniono nowe pozycje w zakresie pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych oraz
kosztów i przychodów finansowych: strata lub zysk  ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i
ze zbycia aktywów finansowych;

- Aktywowano wartość ujemnych różnic przejściowych z tytułu podatku odroczonego.

Dla zapewnienia porównywalności danych sprawozdanie  za 2001 rok przekształcono w sposób
statystyczny uwzględniając zmiany zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku
finansowego wprowadzone znowelizowaną ustawą o rachunkowości.

Od 31.12.2002 r. także środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu zawartych przed
rokiem 2002 spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art.3 ust.4 ustawy o
rachunkowości spółka wykazuje w ewidencji bilansowej. W celu zapewnienia porównywalności
dokonano statystycznego przekształcenia sprawozdania za I kwartał 2002 roku .

W I kwartale 2003 r. nastąpił wzrost wartości aktywa z tytułu przejściowej różnicy w podatku
dochodowym o 447 tys. zł  - wartość aktywa z tytułu nowych ujemnych różnic przejściowych wynosi
600 tys. zł , nastąpiło również rozliczenie  aktywa z poprzedniego okresu na kwotę 153 tys. zł.
Rezerwa z tytułu podatku dochodowego zmniejszyła się o 1 tys. zł. Łączny wpływ zmian w
odroczonym podatku na wynik I kwartału wynosi 448 tys. zł

1 Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz
z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

Pierwszy kwartał 2003 roku Spółka może zaliczyć do udanych.

Mimo bardzo niesprzyjającej pogody w okresie styczeń – marzec 2003 i konieczności ponoszenia
dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego w Grodzisku
Wielkopolskim udało się osiągnąć zysk netto w wysokości

1.309 tys. zł..

Sprzedaż wody „Arctic” – strategicznego produktu Spółki zwiększyła się o 25% w stosunku do I
kwartału 2002 roku.

W dniu 21 stycznia 2003 roku zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału
zakładowego Hoop S.A. dokonane w drodze emisji akcji serii D. Wysokość kapitału zakładowego po
rejestracji wynosi 10 088 576 PLN (dziesięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset
siedemdziesiąt sześć).

W dniu 3 lutego 2003 r. Zarząd Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert dopuścił do obrotu na rynku 9
458 040 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na
okaziciela serii D spółki HOOP S.A., o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

W dniu 12 lutego 2003 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyznał spółce
HOOP S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT oraz
przyjął do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych akcje serii D spółki HOOP S.A i oznaczył
je kodem PLHOOP000010.
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W dniu 14 lutego 2003 r. Zarząd Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert wprowadził do obrotu na
rynku 9 458 040 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych
na okaziciela serii D spółki HOOP S.A.

W marcu br. została uruchomiona produkcja napojów w zakładzie produkcyjnym mieszczącym się w
Grodzisku Wielkopolskim. Zakład ten Hoop S.A dzierżawi od P.P.W.M. „Woda Grodziska” Sp. z o.o.
– spółki - wobec której Hoop S.A. jest podmiotem dominującym.

2 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Czynnikiem mającym największy wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2003
roku były niekorzystne warunki pogodowe, które spowodowały zmniejszony popyt na zimne napoje,
co przełożyło się na niższe o około 10% niż w I kwartale 2002 roku przychody ze sprzedaży.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym znacząco na poziom sprzedaży są Święta Wielkanocne, które
w 2002 roku przypadały na przełom marca i kwietnia, a w roku bieżącym na drugą połowę kwietnia.
W związku z powyższym zwiększona, przedświąteczna sprzedaż została zrealizowana w 2002 roku w
pierwszym kwartale, a w bieżącym roku w II kwartale.

3 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 emitenta.

W dniu 29 kwietnia 2003 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hoop S.A.
na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych
akcji.

Pozyskane środki z emisji pozwolą spółce, między innymi, na dokonanie przejęć innych firm z branży
wód, soków i napojów i umożliwią dalszy dynamiczny rozwój Spółki.

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

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych na rok 2003.

5 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.

Wg stanu na dzień przekazania raportu co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A. ,
posiadają:
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Dariusz Wojdyga

5 979 144 akcji, co stanowi 59,27 % udziału w kapitale zakładowym

6 290 400 głosów, co stanowi 59,93 % ogólnej liczby głosów na WZA

Marek Jutkiewicz

3 986 096 akcji, co stanowi 39,51 % udziału w kapitale zakładowym

4 193 600 głosów, co stanowi 39,96 % ogólnej liczby głosów na WZA

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

Liczba akcji
Udział w kap.
zakładowym Głosów na WZA

Akcjonariusz

31.12.02 r. 05.05.03 r. 31.12.02 r. 05.05.03 r. 31.12.02 r. 05.05.03 r.

Dariusz Wojdyga

Prezes Zarządu
311 256 5 979 144 49,36 % 59,27 % 60 % 59,93 %

Marek Jutkiewicz

V-ce Prezes Zarządu
207 504 3 986 096 32,91 % 39,51 % 40 % 39,96 %

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2002 r. stan posiadania akcji HOOP S.A. przez członków Zarządu
uległ zwiększeniu w wyniku przydziału 30 grudnia akcji nowej emisji serii D wyemitowanych na

podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Hoop S.A.  z
dnia 4 listopada w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru,
zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada.

W sumie przydzielono 9 458 040 akcji o wartości nominalnej 1 zł. każda, z czego dotychczasowym
akcjonariuszom spółki Hoop S.A. – członkom Zarządu - przydzielono 9 446 480 akcji.

7 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji
odnośnie postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki
od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta,

Nie dotyczy.

8 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
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kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej,
prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną.

W dniu 27 lutego 2003 r. spółka Hoop S.A. zawarła transakcję z podmiotem powiązanym spółką
Bobmark International Sp. z o.o.

Przedmiotem transakcji było kupno przez Hoop S.A. od Bobmark International Sp. z o.o. Oddziału
Spółki Bobmark International Sp. z o.o. w Iwinach za cenę 9 000 000 (dziewięć milionów) złotych
płatną do 15 kwietnia 2003 r.

W skład Oddziału wchodziły prawa użytkowania wieczystego działek wraz ze zlokalizowanym na nich
zakładem produkcyjnym obejmującym między innymi linię rozlewniczą napojów oraz dwa ujęcia
wody pitnej.

Do czasu przedmiotowy Oddział był przedmiotem dzierżawy przez spółkę Hoop S.A.

9 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.

Nie dotyczy.

10 Informacje o emisjach obligacji przez emitenta , zaciągniętych przez niego kredytach lub
pożyczkach, w kwartale objętym tym raportem, jeżeli wartość emisji, kredytów lub
pożyczek stanowi równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych.

W dniu 20 marca 2003 r. została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 5 000 000

zł. z Fortis Bank Polska. Środki finansowe pochodzące z tego kredytu przeznaczone są na
finansowanie bieżącej działalności. Kredyt zostanie spłacony do dnia 20 marca 2004 r.

W dniu 24 marca 2003 r. została podpisana umowa kredytowa o kredyt w rachunku bieżącym na
kwotę 6 000 000 zł. z Bankiem Handlowym w Warszawie. Środki finansowe pochodzące z tego
kredytu przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt zostanie spłacony do dnia
24 października 2003 r.

11 Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje przez emitenta.

Nie przeprowadzono emisji obligacji zamiennych na akcje HOOP S.A.

12 Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa

Nie przeprowadzono emisji obligacji z prawem pierwszeństwa.

13 Wskazanie czynników, które zdaniem emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

1. Warunki pogodowe,
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2. Kształtowanie się kursu EURO,

3. Powodzenie planowanej emisji akcji.

14 Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz takich, które mają wpływ
na możliwość realizacji zobowiązań przez emitenta.

Brak takich informacji.



Prospekt Emisyjny

403

2 Skonsolidowane kwartalne dane finansowe

 I kwartał       
narastająco      

2003           

okres od        

2003-01-01     

do 2003-03-31 

 I kwartał         
narastająco        

2002             

okres od          

2002-01-01       

do 2002-03-31 

 I kwartał         
narastająco        

2003             

okres od          

2003-01-01        

do 2003-03-31 

 I kwartał         
narastająco        

2002             

okres od          

2002-01-01       

do 2002-03-31 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 844 64 728 13 854 17 918

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 059 2 791 485 773

III. Zysk (strata) brutto 650 1 887 153 522

IV. Zysk (strata) netto 1 099 1 879 259 520

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -206 1 564 -49 433

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 110 -1 413 -5 441 -391

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 673 -676 4 867 -187

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 643 -525 -622 -145

IX. Aktywa razem 218 684 176 950 49 642 49 104

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 169 969 132 426 38 584 36 748

XI. Zobowiązania długoterminowe 37 424 38 639 8 495 10 722

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 119 502 76 950 27 127 21 354

XIII. Kapitał własny 46 427 44 524 10 539 12 355

XIV. Kapitał zakładowy 10 089 631 2 290 175

XV. Liczba akcji  (w szt.) 9 976 800 630 538 9 976 800 630 538

XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,11 2,98 0,03 0,82

XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,14 0,03

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,65 70,61 1,06 19,59

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,90 1,34

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

WYBRANE DANE FINANSOWE

 w tys. zł w tys. EUR
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SKONSOLIDOWANY BILANS                        
 stan na          

2003-03-31       
koniec kwartału    

2003 

 stan na          
2002-12-31       

koniec poprz. 
kwartału          

2002 

 stan na          
2002-03-31       

koniec kwartału    
2002 

 stan na         
2001-12-31      

koniec poprz. 
kwartału         

2001 

A k t y w a * *
I. Aktywa trwałe 121 682 103 221 93 219 92 634
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 605 677 784 898
          - wartość firmy
      2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
      3. Rzeczowe aktywa trwałe 113 842 95 756 84 407 83 650
      4. Należności długoterminowe 1 875 1 875 837 837
          4.1. Od jednostek powiązanych
          4.2. Od pozostałych jednostek 1 875 1 875 837 837
      5. Inwestycje długoterminowe 1 1 0 0
          5.1. Nieruchomości
          5.2. Wartości niematerialne i prawne
          5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 1 0 0
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 1
                 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane 
metodą praw własności
                 - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie 
objętych konsolidacją 1 1

                b) w pozostałych jednostkach
          5.4. Inne inwestycje długoterminowe
       6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 359 4 912 7 191 7 249
          6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 359 4 912 7 191 7 226
          6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 23
II. Aktywa obrotowe 97 002 94 945 83 731 83 201
      1. Zapasy 28 041 24 300 21 546 17 623
      2. Należności krótkoterminowe 65 216 64 680 57 737 56 691
          2.1. Od jednostek powiązanych 1 210 6 000 9 789
          2.2. Od pozostałych jednostek 64 006 58 680 57 737 46 902
      3. Inwestycje krótkoterminowe 3 373 5 614 3 952 8 368
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 373 5 614 3 952 8 368
                 a) w jednostkach powiązanych 969 567
                 b) w pozostałych jednostkach 3 891
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 404 5 047 3 952 4 477
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 372 351 496 519
A k t y w a  r a z e m 218 684 198 166 176 950 175 835
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P a s y w a
I. Kapitał własny 46 427 35 879 44 524 42 646
      1. Kapitał zakładowy 10 089 631 631 631
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -22 920 -22 920
      4. Kapitał zapasowy 32 636 32 636 30 208 30 202
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 44 44 52 58
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 436 1 436 1 436 1 436
      7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
          a) dodatnie różnice kursowe
          b) ujemne różnice kursowe
      8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 24 043 7 899 10 318 -3 974
      9. Zysk (strata) netto 1 099 16 153 1 879 14 293
    10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości 3 4
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 285 2 404
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 169 969 159 879 132 426 133 189
      1. Rezerwy na zobowiązania 2 793 2 905 2 854 2 881
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 3 1 444 1 471
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 108 108 16 16
                 a) długoterminowa 44 44 16 16
                 b) krótkoterminowa 64 64
          1.3. Pozostałe rezerwy 2 684 2 794 1 394 1 394
                 a) długoterminowe 1 204 1 204
                 b) krótkoterminowe 1 480 1 590 1 394 1 394
      2. Zobowiązania długoterminowe 37 424 32 566 38 639 39 571
          2.1. Wobec jednostek powiązanych
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 37 424 32 566 38 639 39 571
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 119 502 113 810 76 950 79 217
          3.1. Wobec jednostek powiązanych 10 199
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 114 094 108 617 73 344 65 790
          3.3. Fundusze specjalne 5 408 5 193 3 606 3 228
      4. Rozliczenia międzyokresowe 10 250 10 598 13 983 11 520
          4.1. Ujemna wartośc firmy 0 123 696 892
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10 250 10 475 13 287 10 628
                 a) długoterminowe 7 454 5 936 3 485 7 543
                 b) krótkoterminowe 2 796 4 539 9 802 3 085
P a s y w a  r a z e m 218 684 198 166 176 950 175 835

Wartość księgowa 46 427 35 879 44 524 42 646
Liczba akcji 9 976 800 518 760 630 538 630 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,65 69,16 70,61 67,63
Rozwodniona liczba akcji 7 875 013 593 277
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,90 60,48

*dane jednostkowe HOOP S.A.
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POZYCJE POZABILANSOWE  
 stan na          

2003-03-31       
koniec kwartału    

2003 

 stan na          
2002-12-31       

koniec poprz. 
kwartału          

2002 

 stan na          
2002-03-31       

koniec kwartału    
2002 

 stan na         
2001-12-31      

koniec poprz. 
kwartału         

2001 

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
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
            - udzielonych gwarancji i poręczeń
            - 3 375
            ...
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
            - udzielonych gwarancji i poręczeń

            - zabezpieczenia gwarancji udzielonej przez Fortis Bank Spółce Bobmark

            ...
3. Inne (z tytułu)
    - linia do rozlewu wód 1 500 1 500
    - owijarka palet 92 92
    - transporter rolkowy 5 5
    - środki transportu 535 535
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 2 131 2 132
   ..
Pozycje pozabilansowe, razem 5 507 5 507 0 0
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SKONSOLIDOWANY                                
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 I kwartał         
narastająco       

2003            
okres od         

2003-01-01       
do 2003-03-31 

 I kwartał        
narastająco      

2002           
okres od        

2002-01-01      
do 2002-03-31 

 * 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
58 844 64 728

    - od jednostek powiązanych 2 913 22
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56 912 62 897
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 932 1 831
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 334 41 970
   - od jednostek powiązanych 1 632 0
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 36 128 40 145
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 206 1 825
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 20 510 22 758
IV. Koszty sprzedaży 17 013 18 471
V. Koszty ogólnego zarządu 6 590 5 037
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -3 093 -750
VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 733 4 888
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 440 289
       2. Dotacje
       3. Inne przychody operacyjne 5 293 4 599
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 581 1 347
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 280 900
       3. Inne koszty operacyjne 301 447
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 059 2 791
X. Przychody finansowe 96 531
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
         - od jednostek powiązanych
     2. Odsetki, w tym: 96 42
         - od jednostek powiązanych
     3. Zysk ze zbycia inwestycji
     4. Aktualizacja wartości inwestycji
     5. Inne 489
XI. Koszty finansowe 1 628 1 435
     1. Odsetki, w tym: 1 395 1 435
         - dla jednostek powiązanych
     2. Strata ze zbycia inwestycji
     3. Aktualizacja wartości inwestycji
     4. Inne 233
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 527 1 887
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 0 0
         1. Zyski nadzwyczajne
         2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 123
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 650 1 887
XVIII. Podatek dochodowy -448 8
           a) część bieżąca
           b) część odroczona -448 8
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości -1
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 1 099 1 879

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 099 1 879
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 976 800 630 538
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 2,98
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 7 875 013
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14

* dane jednostkowe HOOP S.A
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 stan na          
2003-03-31       

koniec kwartału    
2003 

 stan na         
2002-03-31      

koniec kwartału   
2002 

 * 
39 390 42 646

39 390 42 646

631 631

9 458 0
9 458

0

10 089 631

0

0

0
-22 920

0

0

-22 920 0
32 636 30 202

0 6

6

0 0

32 636 30 208
44 58

0 0

0 6
6                     - zbycia środków trwałych

                     - z tytułu zaokrągleń

                     ... 
                 b) zmniejszenia (z tytułu)

          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)

                       - nabycia 
                       ...

                     ...

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

                     -

                  b) zmniejszenia (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)

                      ...

                  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 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) 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
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44 52
1 436 1 436

0

0

1 436 1 436

24 043 10 318

24 043 10 318

0

0

24 043 10 318

0

0 0
24 043 10 318
1 099 1 879
1 099 1 879

46 427 44 524

* dane jednostkowe HOOP S.A.

       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
                      -
                      ... 

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)
                       - pokrycie straty z lat ubiegłych

           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)

          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)

                     ...
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 I kwartał         
2003            

okres od         
2003-01-01       

do 2003-03-31 

 I kwartał        
2002           

okres od        
2002-01-01      

do 2002-03-31 
*

1 099 1 879
-1 305 -315

-1

5 092 4 663

40
-1

-111 -27
-3 743 -3 923

-535 -1 046
-1 106 -2 523

-817 2 541
-123
-206 1 564

0 3 891

3 891
0 0

0 3 891

3 891

23 110 5 304
23 105 5 304

4 0
4 0
4

0 0

1
-23 110 -1 413

          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 

              -  udzielone pożyczki długoterminowe

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 

      5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

      4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
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21 159 0

9 458
11 701

486 676

78 676

408
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 20 673 -676

-2 643 -525
-2643 -525

5047 4477
2 404 3 952
1 780 846

* dane jednostkowe HOOP S.A

II. Wydatki 

      3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

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

      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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Komentarz do skonsolidowanego sprawozdania za I kwartał 2003 r.

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej HOOP S.A. za I kwartał
2003 roku 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 sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń
sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, oraz § 61 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych.

Ze względu na sezonowość sprzedaży napojów, decyzja o włączeniu podmiotu powiązanego do
konsolidacji podejmowana jest na dzień bilansowy kończący rok obrotowy. Skonsolidowanym
sprawozdaniem za I kwartał 2003 objęta została spółka zależna PPWM oda Grodziska ( podlegała
konsolidacji za rok 2002 ). Do konsolidacji nie została włączona spółka zależna  Dom Handlowy
Megapak (Rosja) utworzona w czerwcu 2002 ( Spółka nie podlegała konsolidacji za rok 2002 na
podstawie art.58 ust.1 i 3 znowelizowanej ustawy o rachunkowości ).

Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji ), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w
zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz zasady konsolidacji w grupie

kapitałowej HOOP S.A. zostały zamieszczone we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2002.

W skonsolidowanym sprawozdaniu za I kwartał 2003 roku jako dane porównywalne zaprezentowano,
zgodnie z § 8  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie
szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania
finansowego jednostek powiązanych,  dane jednostki dominującej,   z uwagi na fakt, że Grupa
Kapitałowa po raz pierwszy sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
2002.

Dla zapewnienia porównywalności danych bilans na 31.12.2001 roku  przekształcono w sposób
statystyczny uwzględniając zmiany zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku
finansowego wprowadzone znowelizowaną ustawą o rachunkowości.

Od 31.12.2002 r. także środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu zawartych przed
rokiem 2002 spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art.3 ust.4 ustawy o
rachunkowości spółka wykazuje w ewidencji bilansowej. W celu zapewnienia porównywalności
dokonano statystycznego przekształcenia sprawozdania za I kwartał 2002 roku .

W I kwartale 2003 r. nastąpił wzrost wartości aktywa z tytułu przejściowej różnicy w podatku
dochodowym o 447 tys. zł  - wartość aktywa z tytułu nowych ujemnych różnic przejściowych wynosi
600 tys. zł , nastąpiło również rozliczenie  aktywa z poprzedniego okresu na kwotę 153 tys. zł.
Rezerwa z tytułu podatku dochodowego zmniejszyła się o 2 tys. zł. Łączny wpływ zmian w
odroczonym podatku na wynik I kwartału wynosi 448 tys. zł



Prospekt Emisyjny

413

1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej HOOP S.A. w okresie, którego
dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

Pierwszy kwartał 2003 roku grupa kapitałowa HOOP S.A. może zaliczyć do udanych.

Mimo bardzo niesprzyjającej pogody w okresie styczeń – marzec 2003 i konieczności ponoszenia
dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego w Grodzisku
Wielkopolskim udało się osiągnąć zysk netto w wysokości 1.099 tys. zł..

Sprzedaż wody „Arctic” – strategicznego produktu spółki dominującej zwiększyła się o 25% w
stosunku do I kwartału 2002 roku.

W dniu 21 stycznia 2003 roku zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału
zakładowego HOOP S.A. dokonane w drodze emisji akcji serii D. Wysokość kapitału zakładowego po
rejestracji wynosi 10 088 576 PLN (dziesięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset
siedemdziesiąt sześć).

W dniu 3 lutego 2003 r. Zarząd Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert dopuścił do obrotu na rynku 9
458 040 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na
okaziciela serii D spółki HOOP S.A., o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

W dniu 12 lutego 2003 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyznał spółce
HOOP S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT oraz
przyjął do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych akcje serii D spółki HOOP S.A i oznaczył
je kodem PLHOOP000010.

W dniu 14 lutego 2003 r. Zarząd Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert wprowadził do obrotu na
rynku 9 458 040 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych
na okaziciela serii D spółki HOOP S.A.

W marcu br. została uruchomiona produkcja napojów w zakładzie produkcyjnym mieszczącym się w
Grodzisku Wielkopolskim. Zakład ten HOOP S.A dzierżawi od P.P.W.M. „Woda Grodziska”
Sp. z o.o. – spółki - wobec której HOOP S.A. jest podmiotem dominującym.

W dniu 21 marca 2003 roku zostało zatwierdzone postanowieniem Sądu postępowanie układowe jakie
zawarło Przedsiębiorstwo Produkcji Wody Mineralnej „Woda Grodziska” Sp. z o.o. w dniu 7 maja
2002 roku. W wyniku w/w postępowania wszystkie zobowiązania PPWM „Woda Grodziska” Sp. z
o.o.  powyżej 25 tys. PLN zostaną zredukowane o 40% (zobowiązania o wartości poniżej 25 tys. PLN
zostaną spłacone w całości). Łączna kwota objęta postępowaniem układowym wyniosła 2.024,7 tys.
PLN.

W dniu 21 lutego 2003 roku wydane zostały przez ZUS i Urząd Skarbowy pozytywne decyzje o
warunkach postępowania restrukturyzacyjnego wobec PPWM „Woda Grodziska” Sp. z o.o., które
obejmuje kwoty odpowiednio 57,6 tys. PLN oraz 422 tys. PLN.
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2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Czynnikiem mającym największy wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2003
roku były niekorzystne warunki pogodowe, które spowodowały zmniejszony popyt na napoje, co
przełożyło się na niższe o około 10% niż w I kwartale 2002 roku przychody ze sprzedaży.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym znacząco na poziom sprzedaży są Święta Wielkanocne, które
w 2002 roku przypadały na przełom marca i kwietnia, a w roku bieżącym na drugą połowę kwietnia.
W związku z powyższym zwiększona, przedświąteczna sprzedaż została zrealizowana w 2002 roku w
pierwszym kwartale, a w bieżącym roku w II kwartale.

3. 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.

W dniu 29 kwietnia 2003 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOOP
S.A. na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
nowych akcji.

Pozyskane środki z emisji pozwolą Spółce, między innymi, na dokonanie przejęć innych firm z branży
wód, soków i napojów i umożliwią dalszy dynamiczny rozwój Spółki.

W dniu 28 czerwca 2003 r. Zarząd HOOP S.A. złożył do KPWiG Prospekt Emisyjny na podstawie
którego wprowadza się do obrotu publicznego akcje serii E.

W dniu 4 czerwca Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuściła do obrotu
giełdowego akcje serii D i E oraz prawa do akcji serii E  HOOP S.A. pod warunkiem spełnienia przez
Spółkę określonych warunków.

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

Zarówno HOOP S.A. jak i PPWM Woda Grodziska Sp. z o.o. nie publikowały prognozy wyników
finansowych na rok 2003.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A. oraz PPWM Woda
Grodziska Sp. z o.o. 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 w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego.

Wg stanu na dzień przekazania raportu co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA HOOP S.A. ,
posiadają:

Dariusz Wojdyga
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5 979 144 akcji, co stanowi 59,27 % udziału w kapitale zakładowym

6 290 400 głosów, co stanowi 59,93 % ogólnej liczby głosów na WZA

Marek Jutkiewicz

3 986 176 akcji, co stanowi 39,51 % udziału w kapitale zakładowym

4 193 680 głosów, co stanowi 39,96 % ogólnej liczby głosów na WZA

Wg stanu na dzień przekazania raportu HOOP S.A. posiada 37 099 udziałów w PPWM Woda
Grodziska Sp. z o.o. co stanowi 99,81% udziału w kapitale zakładowym i daje 99,81% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Udziałowców.

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

Liczba akcji
Udział w kap.
zakładowym Głosów na WZA

Akcjonariusz

31.12.02 r. 12.06.03 r. 31.12.02 r. 12.06.03 r. 31.12.02 r. 12.06.03 r.

Dariusz Wojdyga

Prezes Zarządu 311 256 5 979 144 49,36 % 59,27 % 60 % 59,93 %

Marek Jutkiewicz

Wiceprezes Zarządu 207 504 3 986 176 32,91 % 39,51 % 40 % 39,96 %

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2002 r. stan posiadania akcji HOOP S.A. przez członków Zarządu
uległ zwiększeniu w wyniku przydziału 30 grudnia akcji nowej emisji serii D wyemitowanych na

podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HOOP S.A.
z dnia 4 listopada w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru,
zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada.

W sumie przydzielono 9 458 040 akcji o wartości nominalnej 1 zł. każda, z czego dotychczasowym
akcjonariuszom  Spółki. – członkom Zarządu - przydzielono 9 446 480 akcji.

7. 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.

Nie dotyczy.

8. 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
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wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego
zależną.

W dniu 27 lutego 2003 r. HOOP S.A. zawarła transakcję z podmiotem powiązanym spółką Bobmark

International Sp. z o.o.

Przedmiotem transakcji było kupno przez HOOP S.A. od Bobmark International Sp. z o.o. Oddziału
Spółki Bobmark International Sp. z o.o. w Iwinach za cenę 9 000 000 (dziewięć milionów) złotych
płatną do 15 kwietnia 2003 r.

W skład Oddziału wchodziły prawa użytkowania wieczystego działek wraz ze zlokalizowanym na nich
zakładem produkcyjnym obejmującym między innymi linię rozlewniczą napojów oraz dwa ujęcia
wody pitnej.

Do czasu zawarcia powyższej transakcji przedmiotowy Oddział był przedmiotem dzierżawy przez
spółkę HOOP S.A.

Od dnia 1 lutego 2003 roku PPWM „Woda Grodziska” Sp. z o.o. zawarło z „HOOP” S.A. umowę
dzierżawy zakładu produkcyjnego. W wyniku powyższej umowy PPWM „Woda Grodziska” Sp. z o.o.
zaprzestała działalności produkcyjnej a jej przychody będą pochodzić z tytułu w/w umowy dzierżawy
oraz z wyprzedaży posiadanych zapasów towarów i materiałów. Szacuje się, że miesięczne wpływy z
tego tytułu będą nie niższe niż 300 tys. PLN.

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

Nie dotyczy.

10. Inne informacje, które są istotne dla oceny 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.

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

4. Warunki pogodowe,

5. Kształtowanie się kursu EURO,

6. Powodzenie planowanej emisji akcji.




