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1. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ HARPER HYGIENICS S.A. WRAZ ZE WSKAZANIEM 

NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ W OKRESIE 1.01.–31.03.2013  

 

Pierwszy kwartał bieżącego roku należy uznać za udany. Był on konsekwentną realizacją przyjętej 

jeszcze w ubiegłym roku polityki starannej analizy  produktów i kontraktów pod kątem ich rentowności. 

Potwierdzeniem tego kierunku są osiągnięte wyniki w szczególności zachowanie tej samej dynamiki 

przychodów w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2012 przy jednoczesnym istotnym wzroście 

dynamiki marży brutto (wzrost o 8%), zysku operacyjnego (wzrost o 67%) oraz zysku netto (wzrost 

o 301%).  

 

Należy oczywiście pamiętać o kilku szczególnych czynnikach, które różnią te kwartały. Należy do nich 

zaliczyć, z jednej strony ubiegłoroczną klęskę żywiołową w Rumunii, natomiast z drugiej strony 

wpływające na tegoroczne wyniki rezygnację z jednego z kontraktów marek własnych klienta w Rosji 

oraz redukcję zaangażowania Grupy w jeden z kontraktów w Polsce. Mimo tych czynników Grupa 

wypracowała bardzo dobry wynik, który dobrze przygotowuje nas do kolejnych kwartałów bieżącego 

roku – zwłaszcza biorąc pod uwagę czekające nas wyzwania związane z nową inwestycją. 

 

W obszarze kosztów wytworzenia pierwszy kwartał przebiegał zgodnie z wcześniejszymi estymacjami 

Grupy dotyczącymi cen głównych surowców, co przełożyło się na dobrą dynamikę marży brutto. 

 

Wyniki pierwszego kwartału 2013 roku potwierdzają także silną pozycję Grupy patrząc przez pryzmat 

udziałów rynkowych w Polsce, gdzie Grupa utrzymuje swoją pozycję lidera w prawie wszystkich 

kategoriach produktowych. 
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2. PODSUMOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

HARPER HYGIENICS S.A. 

2.1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego 
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego  
(również przeliczone na euro) przedstawiające dane narastająco za pierwszy 
kwartał danego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku 
sprawozdania z sytuacji finansowej – na koniec bieżącego kwartału i koniec 
poprzedniego roku obrotowego  

Tabela 1. Podstawowe skonsolidowane wielkości ekonomiczno-finansowe 

 31.03.2013 31.03.2012 zmiana w % 

 tys. PLN tys. PLN 2013/2012 

     

przychody netto ze sprzedaży 52 951 53 018 0% 

zysk brutto ze sprzedaży 16 069 15 244 5% 

koszty sprzedaży 7 978 8 061 -1% 

koszty ogólnego zarządu 5 264 5 700 -8% 

pozostałe koszty i przychody operacyjne 306 64 380% 

zysk (strata) operacyjny 3 133 1 547 103% 

koszty i przychody finansowe  -1 089 -1 387 -21% 

zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 043 160 1179% 

zysk (strata) netto 1 666 414 302% 

EBITDA 4 955 3 238 53% 

Tabela 2. Podstawowe jednostkowe wielkości ekonomiczno-finansowe 

 31.03.2013 31.03.2012 zmiana w % 

 tys. PLN tys. PLN 2013/2012 

     

przychody netto ze sprzedaży 52 771 52 842 0% 

zysk brutto ze sprzedaży 15 889 15 068 5% 

koszty sprzedaży 8 155 7 856 4% 

koszty ogólnego zarządu 4 996 5 745 -13% 

pozostałe koszty i przychody operacyjne 305 55 454% 

zysk (strata) operacyjny 3 043 1 521 100% 

koszty i przychody finansowe  -1 250 -1 478 -15% 

zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 793 43 4063% 

zysk (strata) netto 1 421 297 378% 

EBITDA 4 835 3 189 52% 

Przychody Grupy ze sprzedaży netto utrzymały się na poziomie z podobnego okresu roku ubiegłego. 

Słabsza dynamika przychodów jest konsekwencją niższej sprzedaży w kategorii marek własnych 

klientów na rynkach eksportowych kompensowanej wzrostem sprzedaży produktów dystrybuowanych 

pod brandami Grupy zarówno w kraju jak i zagranicą.  

Równocześnie nastąpiła poprawa rentowności sprzedaży brutto o 5% powodując wzrost zysku brutto 

ze sprzedaży o około 825 tys. złotych w odniesieniu do pierwszego kwartału 2012 roku. Jest to 

konsekwencją utrzymujących się stabilnych cen surowców oraz warunków handlowych.  

Koszty sprzedaży poniesione do 31 marca 2013 roku nieznacznie spadły porównując do 

analogicznego okresu roku ubiegłego.  
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W pierwszym kwartale 2013 roku koszty ogólnego zarządu Grupy obniżyły się o 8% w porównaniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego.  

W wyniku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych wynoszącym 306 tys. złotych w 

pierwszym kwartale 2013 r. ujęto otrzymany zwrot VAT za rok 2008 w kwocie 121 tys. złotych.  

W okresie kończącym się 30 września 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. wykazała 

obniżenie kosztów finansowych, co wynikało z obniżenia wykorzystania dostępnego finansowania 

bankowego w ramach kredytu w rachunku bieżącym oraz factoringu, a także ze spłaty rat kredytów 

terminowych przypadających na 31 grudnia 2012 r.  

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. wyniósł 1 666 tys. złotych w 

porównaniu do 414 tys. złotych z tego samego okresu w 2012 r.   

Tabela 3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał  

 wybrane dane finansowe 31.03.2013 31.03.2012 

 tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

      

przychody netto ze sprzedaży 52 951 12 744 53 018 12 534 

zysk brutto ze sprzedaży 16 069 3 867 15 244 3 604 

zysk z działalności operacyjnej 3 133 754 1 547 366 

zysk (strata) brutto 2 043 492 160 38 

zysk / (strata) netto 1 666 401 414 98 

EBITDA 4 955 1 193 3 238 766 

 

Tabela 4. Wybrane skonsolidowane dane sprawozdania z sytuacji finansowej 

Aktywa 31.03.2013 31.12.2012 

 tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

      

aktywa trwałe 89 525 21 431 88 566 21 664 

aktywa obrotowe 82 756 19 810 92 069 22 521 

aktywa razem 172 280 41 241 180 635 44 184 

 

Tabela 5. Wybrane skonsolidowane dane sprawozdania z sytuacji finansowej 

pasywa  31.03.2013 31.12.2012 

 tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

      

kapitał własny 49 415 11 829 47 877 11 711 

zobowiązania długoterminowe 58 563 14 019 58 532 14 317 

zobowiązania krótkoterminowe 64 302 15 393 74 225 18 156 

pasywa razem 172 280 41 241 180 635 44 184 

 

Tabela 6. Wybrane jednostkowe dane finansowe 

 wybrane dane finansowe 31.03.2013 31.03.2012 

 tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

      

przychody netto ze sprzedaży 52 771 12 701 52 842 12 493 

zysk brutto ze sprzedaży 15 889 3 824 15 068 3 562 

zysk z działalności operacyjnej 3 043 732 1 521 360 

zysk brutto 1 793 431 43 10 

zysk  / (strata) netto 1 421 342 297 70 

EBITDA 4 835 1 164 3 189 754 
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Tabela 7. Wybrane jednostkowe dane sprawozdania z sytuacji finansowej 

Aktywa 31.03.2013 31.12.2012 

 tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

      

aktywa trwałe 86 066 20 603 85 218 20 845 

aktywa obrotowe 80 542 19 281 90 268 22 080 

aktywa razem 166 609 39 883 175 486 42 925 

 

Tabela 8. Wybrane jednostkowe dane sprawozdania z sytuacji finansowej 

pasywa  31.03.2013 31.12.2012 

 tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

      

kapitał własny 44 340 10 614 42 852 10 482 

zobowiązania długoterminowe 58 015 13 888 58 187 14 233 

zobowiązania krótkoterminowe 64 254 15 381 74 447 18 210 

pasywa razem 166 609 39 883 175 486 42 925 

 

 

3. POZOSTAŁE INFORMACJEOpis organizacji Grupy Kapitałowej Harper 
Hygienics ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 

Na dzień 31 marca 2013 roku w skład Grupy Kapitałowej Harper Hygienics wchodziły oprócz jednostki 

dominującej Harper Hygienics S.A.: 

Harper Hygienics Rus OOO z siedzibą w Moskwie 

Spółka Harper Hygienics Rus OOO została utworzona w dniu 19 lipca 2005 roku i zajmuje  

się pozyskiwaniem klientów i dystrybucją produktów Grupy na rynku rosyjskim. 

Harper Production OOO z siedzibą w Jarcewie 

Spółka Harper Production OOO została utworzona w dniu 23 maja 2006 roku i ma docelowo pełnić 

rolę centrum produkcyjno-logistycznego Grupy na rynku rosyjskim. 

Harper Hygienics S.A. posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych oraz 100% głosów  

na zgromadzeniach wspólników wyżej opisanych spółek. Wszystkie te spółki podlegają ujęciu 

w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za pierwszy 

kwartał 2012 oraz 2013 roku. 

3.2. Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Harper Hygienics w 
wyniku połączenia, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy, inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności 

W pierwszym kwartale 2013 roku struktura Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. nie uległa 

zmianie. 

3.3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz wyników na 2013 rok 

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. nie publikowała prognoz wyników na 2013 rok. 
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3.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio  
przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki 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 walnym zgromadzeniu 
oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki 
w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego  

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZA wg stanu na dzień 15 marca 2013 r. 

nazwa akcjonariusza – siedziba liczba akcji 

% udział w 

kapitale 

zakładowym 

liczba głosów 

na WZA 

% udział w 

ogólnej liczbie 

głosów na WZA 

Central European Cotton Holdings Ltd. – 

Irlandia 
38 170 000 59,95% 38 170 000 59,95% 

Quercus TFI S.A. 8 152 867 12,80% 8 152 867 12,80% 

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz 

Emerytalny S.A. 
3 514 188 5,52% 3 514 188 5,52% 

 

3.5. Zestawienie stanu posiadania akcji Harper Hygienics S.A. lub uprawnień  
do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień przekazania 
raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie  
od przekazania ostatniego raportu okresowego 

Na dzień publikacji niniejszego raportu żadna z osób zarządzających i nadzorujących Harper 

Hygienics S.A. nie posiadała akcji Spółki Harper Hygienics S.A. ani uprawnień do nich. W okresie od 

ostatniego raportu okresowego do dnia publikacji przedmiotowego raportu sytuacja nie uległa zmianie. 

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

Spór z Dramers S.A. 

 

Harper Hygienics S.A. („Spółka”), powołując się na uprawnienia z rejestracji wspólnotowego słownego 

znaku towarowego “Kindii” oraz wspólnotowego słowno-graficznego znaku towarowego „Kindii”, 

wystąpiła z powództwem przeciwko Dramers S.A. z siedzibą w Rabowicach („Dramers”) o zaniechania 

naruszeń prawa z rejestracji tychże znaków towarowych. Spółka wniosła roszczenia dotyczące 

zakazania używania (w szczególności: umieszczania na opakowaniach produktów, oferowania 

produktów, posługiwania się w obrocie gospodarczym) przez Dramers znaków towarowych „Kindy” 

oraz „Kindy Love” w odniesieniu do proszków do prania, żelów do prania i płynów do płukania 

tkanin.  Znaki towarowe „Kindy” oraz „Kindy Love” zostały zgłoszone przez Dramers do rejestracji w 

Urzędzie Patentowym RP, ale nie została podjęta decyzja w przedmiocie rejestracji. Dramers wniósł 

o oddalenie powództwa Spółki, a jednocześnie wystąpił przeciwko Spółce z powództwem wzajemnym 

o unieważnienie obu w/w znaków towarowych Spółki „Kindii”. Spółka wniosła o oddalenie powództwa 

wzajemnego Dramers i podtrzymała swoje roszczenia przeciwko Dramers. Wyrokiem z dnia 14 

stycznia 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zarówno powództwo główne, jak też 

powództwo wzajemne. Spółka zaskarżyła w/w wyrok apelacją. Dramers apelacji nie wnosiła, skutkiem 

czego prawomocnie zostało oddalone żądanie Dramers unieważnienia znaków towarowych. 

Postępowanie apelacyjne jest w toku.  
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Spory z Clinique Laboratories, Inc. 

Stan postępowań z Clinique Laboratories, Inc. z siedzibą w State Delaware prowadzonych przed 

Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi opisanych szczegółowo w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za rok 2012 nie uległ zmianie. 

 

W dniu 5 listopada 2012 Spółka zaskarżyła w/w decyzję skargą do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Postępowanie jest w toku. Decyzja, nie powoduje bezpośrednich skutków w 

oznakowaniu produktów Grupy. 

 

Izba Odwoławcza Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w dniu 25 maja 2012 podjęła 

decyzję w sprawie odmowy udzielenia ochrony na wspólnotowe znaki towarowe CLEANIC NATURAL 

BEAUTY nr 8339483 i CLEANIC KINDII nr 8151921. Spółka zaskarżyła w/w decyzje do Sądu w 

Luksemburgu. Postępowanie są w toku.  

 

Spółka zaskarżyła decyzję Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego odmawiającą udzielenia 

prawa na znak Cleanic Intimate nr 9217531. Postępowanie jest w toku. 

 

Pozostałe spory 

Stan pozostałych postępowań sądowych, administracyjnych i arbitrażowych opisanych  

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2012 nie uległ zmianie. 

Poza wyżej wymienionymi sporami względem Spółki dominującej w 2012 roku nie toczyły się przed 

sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani organami administracji publicznej 

postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki dominującej, a także podmiotów od niej 

zależnych, których pojedyncza lub łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych 

Harper Hygienics S.A. Takie postępowania nie zostały także wszczęte do dnia publikacji raportu.  

 

 

3.7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej 
lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie 
są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe 

W pierwszym kwartale 2013 r. nie została zawarta przez Spółkę dominującą lub jednostki zależne 

jedna lub wiele transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały 

zawarte na innych warunkach niż rynkowe. 

3.8. Informacje o udzielonych poręczeniach kredytu lub pożyczki oraz udzielonych 
gwarancjach  

W pierwszym kwartale 2013 roku Spółka dominująca ani żadna spółka zależna nie udzielała poręczeń 

kredytu lub pożyczki ani też nie udzielała gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce 

zależnej od tego podmiotu, jeśli łącznie wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi 

równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki dominującej. 

3.9. Inne informacje, które zdaniem Harper Hygienics S.A. są istotne dla oceny 
sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, 
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oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 
przez Grupę Kapitałową Harper Hygienics S.A. 

Analizę wskaźników rentowności za pierwszy kwartał oraz płynności przedstawiono poniżej.  

Tabela 9. Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej 

 podstawowe wskaźniki rentowności 
31.03.2013 31.03.2012 

zmiana w 

p.p. 

 % % 2013/2012 

     

rentowność sprzedaży brutto 30,3% 28,8% 1,6 

rentowność zysku operacyjnego 5,9% 2,9% 3,0 

rentowność netto 3,1% 0,8% 2,4 

rentowność EBITDA 9,4% 6,1% 3,3 

stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,0% 0,3% 0,7 

stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 3,4% 2,3% 1,0 

stopa zwrotu z aktywów (ROA): wynik finansowy netto / suma bilansowa 

stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE): wynik finansowy netto / kapitał własny 

 

Grupa odnotowała poprawę rentowności sprzedaży brutto z 28,8% w pierwszym kwartale 2012 r. do 

poziomu 30,3% w pierwszym kwartale 2013 r. Przy równoczesnym obniżeniu kosztów zarządu  

poprawie uległa rentowność zysku operacyjnego oraz rentowność EBITDA. W konsekwencji stopa 

zwrotu z aktywów (ROA) poprawiła się z poziomu 0,3% do poziomu 1,0% w porównywalnych 

okresach roku 2013 i 2012. 

 

Zmiana stopy zwrotu z kapitałów własnych wynika przede wszystkim z emisji 12 500 000 akcji w 

drugim kwartale 2012 roku oraz z wypracowanego zysku netto do 31 marca 2013 r. co znacząco 

podwyższyło poziom kapitałów własnych Grupy. 

 

 podstawowe wskaźniki płynności 31.03.2013 31.12.2012 zmiana w % 

 % % 2013/2012 

     

płynność bieżąca 1,3 1,2 3,8% 

płynność szybka 0,9 1,0 -6,5% 

kapitał obrotowy netto 437 -10 273 n.d. 

płynność bieżąca: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 

płynność szybka: (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe 

kapitał obrotowy netto: aktywa obrotowe - środki pieniężne – zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźniki płynności zmieniły się nieznacznie w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2012 roku.  

Wzrost zaangażowanych środków w kapitale obrotowym wynika przede wszystkim z uregulowania 

zobowiązań do sieci z tytułu rocznych rozliczeń co spowodowało spadek zobowiązań 

krótkoterminowych o 8 147 tys. złotych przy nie zmienionych terminach płatności dla dostawców 

surowców. 

 podstawowe wskaźniki zadłużenia 31.03.2013 31.12.2012 zmiana p.p. 

 % % 2013/2012 

     

wskaźnik ogólnego zadłużenia 71,3% 73,5% -2,2 

wskaźnik zadłużenia długoterminowego 34,0% 32,4% 1,6 

wskaźnik ogólnego zadłużenia: zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 

wskaźnik zadłużenia długoterminowego: zobowiązania długoterminowe/pasywa ogółem 
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Spadek wskaźnika ogólnego zadłużenia w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2012 r. koresponduje 

z niższym wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym oraz w ramach faktoringu.  

Spadek wskaźnika zadłużenia długoterminowego wynika ze zwiększenia udziału finansowania 

krótkoterminowego w strukturze pasywów Grupy zgodnie z harmonogramem finansowania 

bankowego.   

 

3.10. Wskazanie czynników, które w ocenie Harper Hygienics S.A. oraz jej  
Grupy Kapitałowej będą miały wpływ na osiągnięte przez nich wyniki  
w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału  

Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu, Zarząd Grupy Harper Hygienics S.A. spodziewa 

się stabilizacji ceny wyczesów bawełnianych w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku. Szacunki 

globalnego poziomu zapasów bawełny są w dalszym ciągu na wysokim poziomie, i jak do tej pory nie 

ma jakichkolwiek sygnałów aby poziom ten miał się obniżyć. Jest to ważny czynnik stabilizujący ceny 

bawełny, co jest widoczne także w cenach bawełny w transakcjach terminowych, które zasadniczo 

pozostają na stabilnym poziomie od kilku miesięcy. 

 

W dalszym ciągu należy być ostrożnym w prognozach ze względu na możliwość wystąpienia prób 

spekulacyjnego wpływania na cenę bawełny, nawet biorąc pod uwagę znaczące zmniejszenie jej 

zużycia. Ewentualne wystąpienie tych zmian jest trudne do przewidzenia, zwłaszcza ze względu na 

fakt braku obiektywnych przesłanek w tej kwestii. Z tego względu Grupa podjęła i kontynuuje szereg 

działań mających na celu stabilizację cen tego surowca w całym 2013 roku.  

 

Na rynku włóknin Zarząd przewiduje utrzymanie się stabilnej sytuacji cenowej na w całym roku 2013. 

Wynika to z faktu, na który Zarząd zwracał uwagę już w poprzednich raportach tj. znaczącej obniżki 

cen pulpy rozpuszczalnej będącej głównym składnikiem wiskozy, a która z kolei stanowi około 50% 

kosztów materiałowych produkcji włóknin. 

  

W pozostałych obszarach surowcowych Zarząd nie przewiduje znaczących zmian w szczególności ze 

względu na mniejszy udział innych surowców w koszcie wytworzenia. 

 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ogólna sytuacja makroekonomiczna Europy,  

a w konsekwencji Polski i innych krajów do których eksportuje swoje wyroby Grupa, może mieć 

bezpośredni wpływ na siłę nabywczą konsumentów, wpływając w efekcie na wielkość popytu na dobra 

konsumpcyjne, w tym na produkty oferowane przez Grupę Kapitałową Harper Hygienics S.A. 

Grupa Kapitałowa w ramach prowadzonej działalności dokonuje rozliczeń w walutach obcych. 

Związane jest to z jednej strony z uzyskiwaniem przez Grupę Kapitałową wpływów ze sprzedaży 

zagranicznej, z drugiej strony – z koniecznością ponoszenia przez Grupę wydatków na zakup maszyn 

i surowców poza granicami Polski. Podstawową walutą do rozliczeń tego typu dokonywanych przez 

Grupę Kapitałową jest Euro. Ponadto, w związku z realizacja planów ekspansji zagranicznej,  

Grupa Harper Hygienics oczekuje zwiększenia sprzedaży eksportowej i uzyskiwania większych 

wpływów w walutach obcych (w tym w Euro). Znacząca zmiana kursu PLN /EUR mogłaby mieć wpływ 

na wyniki osiągane przez Grupę, pomimo znacznego zrównoważenia wpływów i wypływów 

realizowanych w walutach obcych, głównie w Euro.  
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Mińsk Mazowiecki, dnia 14 marca 2013 r. 

 

 

___________________ ___________________ 

Robert Neymann  Agnieszka Masłowska 

Prezes Zarządu Dyrektor Finansowy - 

Członek Zarządu 

___________________  

Rafał Walendzik   

Członek Zarządu  


