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Treść  raportu:

Działając zgodnie z pkt 1.1 i 1.2 Rekomendacji zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" w 
zakresie zapewnienia szerokiego oraz efektywnego dostępu do informacji niezbędnych do oceny sytuacji spółki 
(Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007r.), do przestrzegania których PAMAPOL 
S.A. (Emitent) zobowiązał się na podstawie Regulaminu GPW (Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą 
Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r.), wobec pojawiających się zapytań inwestorów i informacji 
prasowych o zawieraniu przez spółki publiczne opcji walutowych w celach spekulacyjnych , Zarząd PAMAPOL S.A. 
wyjaśnia co następuje.

W okresie roku obrotowego 2008, jak równieŜ do dnia przekazania niniejszego raportu bieŜącego, spółka 
PAMAPOL S.A. nie zawierała Ŝadnych transakcji związanych z opcjami walutowymi. 

W ramach Grupy Kapitałowej PAMAPOL, w roku obrotowym 2008, umowy na opcje walutowe zawierane były 
natomiast przez spółkę zaleŜną – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. 
(WZPOW Kwidzyn, Spółka). Emitent pragnie jednak wyraźnie podkreś lić, iŜ umowy opcji walutowych zawieranych 
przez WZPOW Kwidzyn podpisywane były w ramach prowadzonej polityki zabezpieczeń róŜnic kursów walutowych 
przez tą Spółkę w celu zapewnienia zakładanego poziomu przyszłych wpływów z tytułu exportu. Były to 
standardowe transakcje związane z ekspozycją Spółki na róŜnice walutowe, stosowane przez tą Spółkę z 
powodzeniem w latach ubiegłych (2006-2007). Jednocześnie Zarząd PAMPOL S.A. informuje, iŜ do dnia 
przekazania niniejszego raportu WZPOW Kwidzyn nie ponosił istotnych obciąŜeń finansowych wynikających np. z 
konieczności uiszczenia lub uzupełniania kwoty depozytu zabezpieczającego, ani teŜ nie jest zobligowany do 
przedterminowego, niekorzystnego rozliczenia otwartych kontraktów walutowych. Emitent pragnie zwrócić uwagę, 
iŜ z w związku z wysokim kursem EURO WZPOW Kwidzyn realizuje obecnie wyŜsze niŜ zakładano w budŜecie 
przychody z tytułu exportu, dzięki czemu ewentualne starty z tytułu rozliczenia opcji walutowych zostaną przez 
Spółkę w znacznym stopniu zrekompensowane. Zawarte transakcje opcyjne nadal zabezpieczają kontrakty 
eksportowe. 

Z uwagi na stosowane przez Emitenta zasady rachunkowości, wycena bilansowa instrumentów finansowych 
dokonana na dzień 31 grudnia 2008 r. wpłynie negatywnie na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej PAMAPOL 
w kwocie około - 10.800 tys. zł. Wynika to ze stosowania przez Emitenta zasady memoriału, zgodnie z którą 
przychody i koszty uwaŜa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie 
wpływu lub wydatku pienięŜnego. Znaczy to Ŝe przychody i koszty ujmowane są w okresach, w których powstały. W 
związku z powyŜszym w przedmiotowym przypadku ujemna wycena instrumentów finansowych na dzień 31grudnia 
2008 r. obciąŜy wynik finansowy za rok obrotowy 2008 pomimo, iŜ w sytuacji zmiany parytetu wymiany PLN do EUR 
i USD (umocnienie złotego) moŜe nie dojść do rzeczywistego poniesienia tychŜe kosztów, a ostateczne rozliczenie 
transakcji moŜe znacząco zmienić in plus wynik finansowy Spółki w 2009 roku. Pełna wycena zostanie 
zaprezentowana w skróconym sprawozdaniu skonsolidowanym za IV kwartał 2008 roku oraz skonsolidowanym 
sprawozdaniu rocznym za rok obrotowy 2008
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