
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPA KAPITAŁOWA  
HARPER HYGIENICS S.A. 

 
 

Śródroczne skrócone skonsolidowane  
sprawozdanie finansowe 

za okres  
01.01.2010 – 30.06.2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

  
01.01-

30.06.2010 01.01-30.06.2009 

 (tys. PLN) (tys. PLN) 

Działalność kontynuowana     

Przychody ze sprzedaży 97 523,2 78 649,9 

Koszt własny sprzedaży 60 515,9 48 861,3 

     

Zysk brutto na sprzedaży 37 007,3 29 788,6 

    

Koszty sprzedaży 16 490,9 11 474,0 

Koszty zarządu 9 943,5 7 657,9 

Pozostałe przychody operacyjne 2 062,0 1 306,1 

Pozostałe koszty operacyjne 159,7 327,2 

    

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 475,2 11 635,6 

   

Przychody finansowe 2 907,1 573,9 

Koszty finansowe 4 555,4 3 085,0 

   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 826,9 9 124,5 

   

Podatek dochodowy 2 230,1 2 010,6 

    

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 596,8 7 113,9 

   

Działalność zaniechana 0,0 0,0 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej   

   

Zysk (strata) netto 8 596,8 7 113,9 

   

Inne całkowite dochody (netto)   

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (885,0) (60,9) 

   

Całkowite dochody ogółem 7 711.8 7 053,9 

   

Zysk (strata) netto 8 596,8 7 113,9 

W tym przypisany:   

Akcjonariuszom  jednostki dominującej 8 596,8 7 113,9 

Akcjonariuszom mniejszościowym - - 

   

Całkowity dochód ogółem przypadający: 7 711.8 7 053,9 

Akcjonariuszom jednostki dominującej 7 711.8 7 053,9 

Akcjonariuszom mniejszościowym - - 

   

Zysk na jedna akcję   

   - podstawowy  0,00017 0,00014 

   - rozwodniony  0,00017 0,00014 

   

   



II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA Na dzień 30.06.2010 Na dzień 31.12.2009 Na dzień 30.06.2009 

 (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) 

        

I. Aktywa trwałe (długoterminowe) 95 059,9 109 728,1 61 136,5 

Środki trwałe 58 215,8 55 651,2 56 590,7 

Wartości niematerialne 923,5 1 008,0 970,0 

Pozostałe aktywa finansowe 35 902,0 53 044,6 3 545,8 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

0,0 0,0 0,0 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

18,6 24,3 30,0 

II. Aktywa obrotowe 
(krótkoterminowe) 

76 803,6 69 885,3 56 498,2 

Zapasy 20 241,9 18 336,4 10 973,0 

Należności handlowe i pozostałe 
należności 

50 130,1 46 312,8 41 486,0 

Bieżące aktywo podatkowe 0,0 24,4 0,0 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

982,5 199,9 595,1 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 449,1 5 011,8 3 444,1 

A k t y w a  r a z e m 171 863,5 179 613,4 117 634,7 
 

PASYWA Na dzień 30.06.2010 Na dzień 31.12.2009 Na dzień 30.06.2009 

 (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) 

        

 I. Kapitał własny Grupy  10 974,9 21 650,6 9 739,5 

Kapitał akcyjny 1 420,6 1 420,6 1 420,6 

Kapitał zapasowy (1 341,2) 885,7 885,7 

 Kapitał  z przeliczenia zagranicznych 
jednostek zależnych 

(469,7) 415,3 10,5 

Kapitał rezerwowy z wyceny programów 
motywacyjnych 

2 768,4 2 155,9 1 766,7 

Zyski (straty) zatrzymane 8 596,8 16 773,1 5 656,0 

II. Kapitały mniejszości - - - 

III. Kapitał własny ogółem ( I + II ) 10 974,9 21 650,6 9 739,5 

IV. Zobowiązania długoterminowe 103 224,5 106 048,5 25 108,4 

Rezerwa na odprawy emerytalne 58,6 58,6 42,5 

Kredyty otrzymane 99 019,6 102 556,4 21 171,8 

 Zobowiązania z tyt. leasingu 
finansowego 

2 130,0 2 323,4 2 417,2 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

1 906,2 937,8 1 276,8 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

110,1 172,3 200,1 

V. Zobowiązania krótkoterminowe 57 664,1 51 914,3 82 786,8 

 Kredyty otrzymane 21 342,9 21 759,6 22 680,7 

 Zobowiązania z tyt. leasingu 
finansowego 

1 584,1 
1 126,3 

 
1 097,3 

 Zobowiązania z tytułu bieżącego 
podatku dochodowego 

163,3 0 0 

Zobowiązania handlowe i inne 
zobowiązania krótkoterminowe 

27 850,2 21 522,3 52 536,5 

 Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe kosztów 

6 723,6 7 506,1 6 472,3 

P a s y w a  r a z e m 171 863,5 179 613,4 117 634,7 

      



Wartość księgowa na jedną akcję:     

   - podstawowa  0,00021 0,00042 0,00019 

   - rozwodniona  
0,00021 

                                           
0,00042 

 
0,00019 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 

  
Kapitał 
akcyjny 

Kapitał 
akcyjny 
korekta 

hiperinflacyjn
a 

Kapitał 
akcyjny 
ogółem 

Kapitał 
zapasowy 

ogólny 

Kapitał z 
przeliczenia 
jednostek 

zagranicznyc
h 

Kapitał z 
wyceny 

programów 
motywacyjnyc

h 
Zyski 

zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszo
m jednostki 
dominującej 

Przypadające 
udziałowcom 
mniejszościo

wym Razem 

  (tys. PLN) 
(tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) 

Stan na 1 stycznia 2010 
roku 511,7 908,9 1 420,6 885,7 415,3 2 155,9 16 773,1 21 650,6 - 21 650,6 

Wycena programów 
motywacyjnych           612,5   612,5   612,5 

Podział wyniku       16 773,1     -16 773,1 0,0   0,0 

Wypłata dywidendy       -19 000,0       -19 000,0   -19 000,0 

Całkowity dochód         -885,0   8 596,8 7 711,8   7 711,8 

 
Stan na 30 czerwca 2010 
roku 511,7 908,9 1 420,6 -1 341,2 -469,7 2 768,4 8 596,8 10 974,9 0,0 10 974,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009  

  
Kapitał 
akcyjny 

Kapitał 
akcyjny 
korekta 

hiperinflacyjna 

Kapitał 
akcyjny 
ogółem 

Kapitał 
zapasowy 

ogólny 

Kapitał z 
przeliczenia 
jednostek 

zagranicznych 

Kapitał z 
wyceny 

programów 
motywacyjnych 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszom 

jednostki 
dominującej 

Przypadające 
udziałowcom 

mniejszościowym Razem     

  

(tys. 
PLN) 

(tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. 
PLN)     

Stan na 1 stycznia 2009 roku 511,7 908,9 1 420,6 23 866,9 71,4 1 377,5 10 478,7 37 215,1 - 37 215,1     

                          

Wycena programów motywacyjnych - - -   - 778,4   778,4 - 778,4     

Podział wyniku - - - 7,436,6 - - -7 436,6 0,0 - 0,0     

Wypłata dywidendy - - - (30 417,8) - - (4 500,0) (34 917,8) - (34 917,8)     

Całkowity dochód - - -   343,9 - 18 231,0 18 574,9 - 18 574,9     

                          

 
 
 
 
Stan na 31 grudnia 2009 roku 511,7 908,9 1 420,6 885,7 415,3 2 155,9 16 773,1 21 650,6 - 21 650,5     

                          



 

 
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009 

 
    

 
Kapitał 
akcyjny 

Kapitał 
akcyjny 
korekta 

hiperinflacyjna 

Kapitał 
akcyjny 
ogółem 

Kapitał 
zapasowy 

ogólny 

Kapitał z 
przeliczenia 
jednostek 

zagranicznych 

Kapitał z 
wyceny 

programów 
motywacyjnych 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszom 

jednostki 
dominującej 

Przypadające 
udziałowcom 

mniejszościowym Razem     

 
(tys. 

PLN) 

(tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. 
PLN) 

    

Stan na 1 stycznia 2009 roku 511,7 908,9 1 420,6 23 866,9 71,4 1 377,5 10 478,7 37 215,1 - 37 215,1     

Wycena programów motywacyjnych - - -   - 389,2   389,2 - 389,2     

Podział wyniku - - - 7 436,6 - - (7 436,6) 0,0 - 0,0     

Wypłata dywidendy - - - (30 417,8)  - - (4 500,0)  (34 917,8)  - (34 917,8)     

Całkowity dochód - - -   -60,9 - 7 113,9 7 053,0 - 7 053,0     

                          

Stan na 30 czerwca 2009 roku 511,7 908,9 1 420,6 885,7 10,5 1 766,7 5 656,0 9 739,5 - 9 739,5     

                          



IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

  Nota 
01.01-

30.06.2009 
01.01-

30.06.2010 

  (tys. PLN) (tys. PLN) 

A. Działalność operacyjna       

I. Zysk (strata) za rok bieżący   7 113,9 8 596,8 

II. Korekty razem   3 141,3 4 030,6 

  1. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych   2 637,7 2 808,3 

        - środki trwałe  2 479,4 2 666,5 

        - wartości niematerialne  158,3 141,8 

  2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej  - (606,8) 

  3. Odsetki dotyczące działalności finansowej i inwestycyjnej  - 1 903,1 

  4. (Zyski) / straty z tyt. różnic kursowych  - - 

  5. Podatek dochodowy  253,9 (390,8) 

        - wykazany w rachunku zysków i strat  2 010,6 2 230,1 

        - (zapłacony) / zwrócony w okresie sprawozdawczym  (1 756,7) (2 620,9) 

  6. Zmiana stanu pozycji bilansowych  249,7 561,3 

        - zmiana stanu rezerw  - - 

        - zmiana stanu zapasów  1 665,2 (1 905,5) 

        - zmiana stanu rozrachunków i rozliczeń międzyokresowych  (1 415,5) 2 466,8 

  7. Inne korekty  - (244,5) 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  10 255,2 12 627,4 

     

B. Działalność inwestycyjna    

I. Wpływy   - 19 000,0 

      1. Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych   - - 

      2. Otrzymane spłaty pożyczek / obligacji i odsetek  - 19 000,0 

II. Wydatki  (5 446,6) (3 909,4) 

      1. Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych  (2 146,6) (3 909,4) 

      2. Pożyczki  / obligacje udzielone jednostkom powiązanym  (3 300,0) - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (5 446,6) 15 090,6 

     

C. Działalność finansowa     

I. Wpływy   3 391,9 7 272,8 

      1. Kredyty otrzymane  3 391,9 7 272,8 

II. Wydatki   (6 958,6) (34 553,5) 

      1. Dywidendy wypłacone udziałowcom  - (19 000,0) 

      2. Spłaty kredytów  (3 664,6) (7 157,5) 

      3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  (1 937,2) (507,8) 

      4. Odsetki  (1 356,8) (7 888,2) 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (3 566,7) (27 280,7) 

     

D. Przepływy pieniężne netto, razem  1 241,9 437,3 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  1 241,9 437,3 

F. Środki pieniężne na początek okresu  2 202,2 5 011,8 

G. Środki pieniężne na koniec okresu  3 444,1 5 449,1 

 



V. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1 INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1 Jednostka dominująca 

Jednostką dominującą w Grupie jest spółka Harper Hygienics S.A. (do dnia 25 września 2007 roku 
Harper Hygienics Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 99 („Spółka”) utworzona aktem 
notarialnym z dnia 17 grudnia 1990 roku.  
 
Spółka Harper Hygienics S.A. prowadząca działalność w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, zawiązana była aktem notarialnym z dnia 17 grudnia 1990 roku pod numerem 
KRS 0000099367. 
 
W dniu 14 sierpnia 2007 r. zgromadzenie wspólników Spółki dominującej podjęło uchwalę o 
przekształceniu Spółki dominującej w spółkę akcyjną. W dniu 25 września 2007 r. Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy zarejestrował przekształcenie Spółki dominującej w spółkę akcyjną. 
 
Harper Hygienics S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000289345. 

 

Spółka dominująca została zawiązana na czas nieograniczony. 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów 
Zarządu jednostki dominującej jest następujący: 

 

 Robert Neymann - Prezes Zarządu, 

 Grzegorz Świderski  - Członek Zarządu, 

 Rafał Walendzik - Członek Zarządu, 
 

 
1.2 Przedmiot działalności i struktura Grupy Kapitałowej 

Grupa zajmuje się produkcją artykułów higieniczno – kosmetycznych. W jej skład, oprócz jednostki 
dominującej wchodzą trzy spółki zależne: Harper Hygienics Rus OOO, z siedzibą w Moskwie, Harper 
Production OOO, z siedzibą w Jarcewie (obwód Smoleński) oraz Harper Trade Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. Obie rosyjskie spółki zależne zostały założone przez Harper Hygienics S.A. i jednostka 
dominująca posiada w każdej z nich 100% udziałów. 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. Spółka Harper Production OOO została utworzona w dniu 23 maja 2006 
roku i ma docelowo pełnić rolę centrum produkcyjno – logistycznego Grupy na rynku rosyjskim.  

Spółka dominująca posiada również 100% udziałów w Spółce Harper Trade Sp. z o.o. Dnia 31 
grudnia 2009 roku Harper Hygienics i Harper Trade podpisały umowę o przeniesienie zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa do Harper Trade w zmian za nowoutworzone udziały w Harper Trade Sp. z 
o.o. Od początku 2010 roku Spółka Harper Trade prowadzi działalność dystrybucyjną oraz zapewnia 
wsparcie sprzedażowe i marketingowe dla jednostki dominującej.  
 

Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy kapitałowej nie jest 
ograniczony. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone 
zostały za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, przy 
zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. 

Rokiem obrotowym Spółki Dominującej oraz spółek wchodzących w skład grupy jest rok 
kalendarzowy. 



Historyczne skonsolidowane informacje finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji 
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.  

 
1.3 Akcjonariusze Jednostki Dominującej  

Według posiadanych przez Harper Hygenics S.A.  SA informacji, struktura akcjonariatu Harper 
Hygenics S.A na dzień przekazania raportu przedstawia się w sposób następujący: 

Akcjonariusz  rodzaj akcji  liczba 
akcji  

% udział w 
kapitale 
zakładowym  

liczba 
głosów  

% udział  

w głosach  

na WZA  

Central European 
Cotton Holdings Ltd. 
- Irlandia 

zwykłe  38 170 000     74,59 38 170 000    74,59 

Avila OFE Avila BZ 
WBK - Warszawa 

zwykłe    2 560 000       5,00   2 560 000           5,00 

Pozostali 
akcjonariusze  

zwykłe  10 440 000      20,41 10 440 000          20,41 

Ogółem   51 170 000       100,00         51 170 000           100,00 

 

2. Podstawa sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 
stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unie Europejska, 
zwanymi dalej „MSSF” UE”, obowiązującymi na dzień 1 stycznia 2010 r. Skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” („MSR 34”). Zasady rachunkowości 
przyjęte przy sporządzaniu niniejszego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r opublikowanego w prospekcie emisyjnym 
Spółki.  
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji i 
ujawnień wymaganych przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie 
z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
2009r. 
 
Wybrane dane finansowe w początkowej części raportu półrocznego zostały przedstawione w EUR 
zgodnie z § 90 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259 
z 2009 r.). 
 
Do przeliczenia pozycji bilansowych zastosowano kurs z ostatniego dnia, a dla pozycji z rachunku 
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni w okresie. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Średni kurs EUR 

w okresie 

Kurs EUR 
na ostatni dzień 

okresu 

1.01- 30.06.2009 r. 4,5184 4,4696 

1.01- 31.12.2009 r. 4,3406 4,1082 

1.01- 30.06.2010 r. 4,0042 4,1458 

 
 

2.1 Zmiany wartości szacunkowych 
 
W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku. nie wystąpiły istotne zmiany 
wartości szacunkowych. 

 
2.2 Zastosowanie nowych i zweryfikowanych standardów MSSF 

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2010 

Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości i interpretacje opublikowane przez Komitet ds. Interpretacji 
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej weszły w życie w roku 2010: 
 

 MSSF 1 (znowelizowany) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” (obowiązujący w 
odniesieniu do okresów rocznych począwszy od 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie), 

 MSSF 3 (znowelizowany) „Połączenia jednostek gospodarczych” (obowiązujący w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie),  

 Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - dodatkowe zwolnienia dla 
jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
począwszy od 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie), 

 Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji”- Grupowe transakcje płatności w formie akcji 
rozliczane w środkach pieniężnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych począwszy 
od 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie), 

 Zmiany do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” 
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po 
tej dacie), 

 Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” - Spełniające kryteria 
pozycje zabezpieczane (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 
1 lipca 2009 roku lub po tej dacie),  

 Zmiany do różnych standardów i interpretacji „Poprawki do MSSF (2009)”- dokonane zmiany 
w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 16 
kwietnia 2009 roku (MSSF 2, MSSF 5, MSSF 8, MSR 1, MSR 7, MSR 17, MSR 18, MSR 36, MSR 
38, MSR 39, KIMSF 9, KIMSF 16) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i 
uściślenie słownictwa (większość zmian obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 
stycznia 2010 roku lub po tej dacie), 

 Interpretacja KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom” 
(obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub 
po tej dacie), 

 Interpretacja KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów” (obowiązująca do transakcji 
mających miejsce w dniu 1 lipca 2009 lub po tej dacie). 

 

W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas 
stosowaną politykę rachunkowości jednostki.  

Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze 

nie weszły w życie 

 



Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego następujące standardy, zmiany 
standardów i interpretacje zostały opublikowane, ale nie weszły jeszcze w życie: 

 MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie 
MSSF po raz pierwszy” - ograniczone zwolnienie jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z 
ujawniania informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7 (obowiązujący w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub po tej dacie), 

 Zmiany do MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” – 
Uproszczenie wymogów dotyczących ujawnień przez jednostki powiązane z państwem oraz 
doprecyzowanie definicji jednostek powiązanych (obowiązujące w odniesieniu do okresów 
rocznych począwszy od 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie),  

 Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” - Klasyfikacja emisji praw poboru 
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub 
po tej dacie), 

 Zmiany do różnych standardów i interpretacji „Poprawki do MSSF (2010)”- dokonane zmiany 
w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 6 maja 
2010 roku (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 7, MSR 1, MSR 27, MSR 34 oraz KIMSF 13) ukierunkowane 
głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie),  

 Zmiany do KIMSF 14 „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, 
minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności” - przedpłaty związane z 
minimalnymi wymogami finansowania (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie), 

 Interpretacja KIMSF 19 „Rozliczenie zobowiązań finansowych instrumentami 
kapitałowymi” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 
2010 roku lub po tej dacie). 
 

Jednostka postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych 
standardów, zmian do standardów i interpretacji.  

Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone przez UE 

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji 
przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem 
poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień  publikacji 
sprawozdania finansowego]nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania: 

 

 MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), 

 Zmiany do MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” – 
Uproszczenie wymogów dotyczących ujawnień przez jednostki powiązane z państwem oraz 
doprecyzowanie definicji jednostek powiązanych (obowiązujące w odniesieniu do okresów 
rocznych począwszy od 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie), 
 
Zmiany do różnych standardów i interpretacji „Poprawki do MSSF (2010)”- dokonane zmiany 
w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 6 maja 
2010 roku (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 7, MSR 1, MSR 27, MSR 34 oraz KIMSF 13) ukierunkowane 
głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie),  

 Zmiany do KIMSF 14 „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, 
minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności” - przedpłaty związane z 
minimalnymi wymogami finansowania (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie), 

 Interpretacja KIMSF 19 „Rozliczenie zobowiązań finansowych instrumentami 
kapitałowymi” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 
2010 roku lub po tej dacie). 

 
 



Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby 
istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień 
bilansowy.  

 
Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń 
portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania 
w UE. 

 

Według szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub 
zobowiązań finansowych według MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” nie 
miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do stosowania na 
dzień bilansowy. 

 

3. Zmiany w strukturze i kapitale jednostki dominującej w pierwszym półroczu 2010 roku 

W pierwszym półroczu 2010 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze akcyjnej jednostki dominującej.  
 

4. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2010 roku 

W pierwszym półroczu 2010 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej.  
 

5. Sezonowość i cykliczność działalności w trakcie roku obrotowego 

Działalność Grupy nie charakteryzuje się istotną sezonowością lub cyklicznością w trakcie roku 
obrotowego 

6. Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy za okres śródroczny został rozliczony w czasie i określony na podstawie 
oszacowanej efektywnej średniorocznej stawki podatkowej wg stawki na poziomie 21% (6 miesięcy 
zakończone 30 czerwca 2009: stawka na poziomie 22%)  

7. Istotne zdarzenia i nietypowe transakcje mające miejsce w pierwszym półroczu 2010 
roku wpływające na prezentowane skonsolidowane śródroczne dane finansowe 

Central European Cotton Holdings Ltd wykupiło od Harper Trade Sp. z o.o. swoje obligacje w kwocie 
19.000.000 złotych. Ten wykup został bezgotówkowo rozliczony z wypłatą dywidendy przez Harper 
Hygienics S.A w kwocie 19.000.000 złotych za 2009 rok oraz z pożyczką od Harper Trade Sp. z o.o. 
do Harper Hygienics S.A w tej samej kwocie.  

W pierwszym półroczu 2010 roku Harper Hygienics SA poniósł koszty o charakterze jednorazowym 
związanym z przygotowaniem do prospektu emisyjnego oraz wejściem na  GPW w Warszawie – co 
obciążyło koszty ogólnego zarządu w tym okresie kwotą 690 tys. PLN,  

W tym samym okresie nastąpiło także częściowe odwrócenie rezerwy na wartość inwestycji w 
nieruchomość położoną w Jarcewie (własność spółki Harper Production OOO) w kwocie 706 tys. 
złotych – kwota ta powiększyła pozostałe przychody operacyjne. 

Poza tymi zdarzeniami, w I półroczu 2010 roku nie wystąpiły zdarzenie jednorazowe lub o nietypowym 
charakterze wpływające na wartość aktywów, pasywów, kapitał, przepływy środków pieniężnych lub 
osiągnięte wyniki finansowe. 

 

 



 

8. Zysk przypadający na jedna akcje 

Podstawowy zysk na akcje wylicza sie jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz 
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez 
Spółkę i wykazywanych jako akcje własne. 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada instrumentów powodujących rozwodnienie ilości akcji, dlatego 
też nie jest prezentowany zysk rozwodniony. W związku z powyższym zysk podstawowy na jedna 
akcje jest równy zyskowi rozwodnionemu na jedna akcje. 

 

 

okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2010 

roku 

okres sześciu 
miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2009 

roku 

   
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki (w 
tys. PLN) 8 596,8 7 113,90 

   

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 51 170 000 51 170 000 

   
Podstawowy zysk (strata) na akcję (w PLN na 
jedną akcję) 0,17 0,14 

 

9. Korekty błędów okresów wcześniejszych dokonane w pierwszym półroczu 2010 roku 

Nie wystąpiły 

10. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 

Od 1 stycznia 2009 roku Grupa zastosowała nowy MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Zgodnie z 
wymogami MSSF 8, Grupa identyfikuje segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne raporty 
dotyczące tych elementów Grupy, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące o 
przydzielaniu zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe. W związku z tym po 
przyjęciu MSSF 8 zmieniła się identyfikacja segmentów sprawozdawczych występujących w Grupie. 
Standard został zastosowany przez Grupę retrospektywnie, zgodnie z wymogami przejściowymi. 

 

10.1 Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody 

Informacje sporządzane dla osób decydujących w Grupie o przydziale zasobów i oceniających wyniki 
finansowe segmentu koncentrują się na grupach produktów. Główne grupy produktów obejmują 
sprzedaż marek własnych wiodących klientów oraz sprzedaż produktów pod markami należącymi do 
Grupy Kapitałowej.  Segmenty Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie z MSSF 8 są, zatem 
następujące: 

Segmenty z podziałem na Grupy produktów 

 płatki, 

 patyczki, 

 chusteczki  

 pozostałe. 

Każdy z wymienionych powyżej segmentów rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: 

 marki własne odbiorców produktów  



 marki należące do Grupy Kapitałowej Harper Hygenics  Cleanic i Ola. 
 

Analiza segmentów działalności Jednostki dominującej przedstawiona jest poniżej.. 
 

10.2 Przychody i wyniki segmentów: 

    Przychody     Zysk w segmencie 

    

Okres 
zakończony 

30/06/2010   

Okres 
zakończony 

30/06/2009     

Okres 
zakończony 

30/06/2010   

Okres 
zakończony 

30/06/2009 

    PLN’000   PLN’000     PLN’000   PLN’000 

                    
Działalność 
kontynuowana                   

                    

Płatki:   36 852,0    30 261,0      15 466,0    13 730,0 

   Marki włąsne   
                         

19 636,0       
                         

14 563,0             

   Marki Cleanic, Ola   
                         

17 216,0       
                         

15 698,0             

                 

Patyczki higieniczne   13 632,0    11 010,0      
             

   5 716,0          5 129,0                         

   Marki włąsne   
                           

6 511,0       
                           

4 502,0             

   Marki Cleanic, Ola   
                           

7 121,0       
                           

6 508,0             

                 

Chusteczki dla dzieci   25 918,0    21 601,0      8 213,0         8 172,0       

   Marki włąsne   
                         

16 913,0       
                         

10 213,0             

   Marki Cleanic, Ola   
                           

9 005,0       
                         

11 388,0             

                 

Pozostałe   
                         

21 121,2       
                         

15 777,9         
                                      

7 612,3                  2 757,6     

                    

                    
Razem z działalności 
kontynuowanej   

                         
97 523,2       

                         
78 649,9         

                                   
37 007,3                29 788,6     

 - koszty sprzedaży             16 490,9   11 474,0 

 - koszty ogólnego zarządu             9 943,5   7 657,9 

                    

Pozostałe przychody 
(koszty) operacyjne, netto             (1 902,3)   (978,9) 
Przychody (koszty) 
finansowe, netto             1 648,3   2 511,1 

                    

Zysk (strata) netto przez 
opodatkowaniem             10 826,9   9 124,5 

Podatek dochodowy             2 230,1   2 010,6 

                    



 
 

Powyższe przychody stanowią przychody od klientów zewnętrznych. W I półroczu 2010 roku nie 
miały miejsca żadne transakcje sprzedaży między segmentami. 
Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty bez alokacji pozostałych 
kosztów i przychodów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych, kosztów sprzedaży, 
kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów z tytułu podatku dochodowego. 
Informacje te przekazuje się osobom decydującym o przydziale zasobów i oceniających wyniki 
finansowe segmentu. Koszty ogólnego zarządu oraz koszty sprzedaży alokowane są do 
poszczególnych segmentów według następującego klucza podziału 
 
Dla celów monitorowania wyników osiąganych w poszczególnych segmentach oraz dla celów 
przydziału zasobów osoby decyzyjne monitorują aktywa trwałe alokując je do poszczególnych 
segmentów mając na uwadze ich udział w produkcji. 
 
 

      

  Aktywa segmentów   

  
Stan na 

30/06/2010   
Stan na 

31/12/2009 

  (tys.PLN)   (tys.PLN) 

        

Płatki: 23 734,0   23 734,0 

        

Patyczki higieniczne 6 180,0   6 180,0 

        

Chusteczki dla dzieci 4 212,0   4 212,0 

        

Pozostałe 21 525,0   22 533,0 

        

Razem aktywa segmentów  55 651,0   56 659,0 

Aktywa niealokowane 116 212,5   122 954,4 

Razem aktywa skonsolidowane 171 863,5   179 613,4 

        

Wszystkie aktywa trwałe segmentów są zlokalizowane w Polsce. 

        

        
10.3 Informacje geograficzne: 
 

Grupa działa w trzech głównych obszarach geograficznych – w Polsce, będącym krajem jej siedziby, 
kraju Ukrainie, Rosji oraz pozostałych obszarach obejmujących Rumunie, Francję, Czechy, Słowację. 
Poniżej przedstawiono przychody Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na poszczególne 
obszary geograficzne działalności: 

Zysk (strata) netto po 
opodatkowaniu z 
działalności kontynuowanej             8 596,8   7 113,9 

                    

Działalność zaniechana             0   0 

Zysk (strata) netto z 
działalności zaniechanej   -     -        0   0 

                    

                    
Przychody skonsolidowane 
oraz zysk za rok 
obrachunkowy   97 523   78 650     8 596,8   7 113,9 



  01.01-30.06.2010 01.01-30.06.2009 

  (tys. PLN) (tys. PLN) 

    

Sprzedaż krajowa 61 783,0 54 633,0 

Sprzedaż zagraniczna – Ukraina 

  4 988,0   5 806,0 

Sprzedaż zagraniczna – Rosja 
   11 811,0       5 584,0 

Sprzedaż zagraniczna – 
Pozostała 

   18 941,2     12 626,9 

    

Razem 97 523,2 78 649,9 

 
 
 
3.5 Informacje o przychodach od głównych klientów 
 
W ramach przychodów Grupy  ze sprzedaży produktów w Polsce największy udział mają przychody 
realizowane na współpracy z sieciami (super i hipermarkety, sieci drogerii) stanowiące w I półroczu 
2010 roku 89,8 przychodów krajowych ogółem. Pozostałą kwotę przychodów (około 11%) stanowią 
przychody z tytułu sprzedaży w tradycyjnym handlu hurtowym. 
W strukturze przychodów Grupy  znaczący udział stanowią przychody realizowane ze współpracy z 
największym klientem Grupy Kapitałowej. Wartość przychodów i udział w przychodach w 
poszczególnych latach prezentuje tabela poniżej 
 
 
 

Klient 
 
(w tys. zł) 

Kraj 1.01 - 30.06.2010 1.01 - 30.06.2009 

Wartość Udział % Wartość Udział % 

Największy klient Polska 25 833,8 26,5%  18 694,7 23,8% 

Pozostali klienci  73 689,4 73,5% 59 955,2 73,2% 

Razem   97 523,2 100,0% 78 649,9 100,0% 

 



11 Zmiany w strukturze i wysokości zadłużenia finansowego oraz obciążeń na majątku 
Grupy w pierwszym półroczu 2010 roku 

 
Okres spłaty zobowiązań z tytułu kredytów: 
 

  30.06.2010 30.12.2009 30.06.2009 

 (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) 

       

Część 
krótkoterminowa 
(do 1 roku) 

21 342,9 
 

21 759,6 22 680,7 

 - raty kapitałowe 7 077,1 11 792,6 12 373,6 

 - kredyt w 
rachunku 
bieżącym  

14 056,3 
 

6 783,6 10 307,1 

 - zarachowane 
odsetki 

209,5 3 183,4 - 

     

Część 
długoterminowa 
(powyżej 1 roku) 

99 019,6 
 

102 556,4 21 171,8 

     

Razem 120 362,5 124 316,0 43 852,5 

 
 
Kredyty bankowe są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość 
uzależniona jest od stopy oprocentowania na rynku międzybankowym powiększonej o marżę banku 
ustalaną na zasadach rynkowych.  

Na dzień 30 czerwca 2010 roku, 31 grudnia 2009 roku  i 30 czerwca 2009 roku kwoty w walucie 
zostały przeliczone na złote według kursu NBP na koniec okresu. 

Grupa w badanym okresie terminowo regulowała płatności związane z ratami kapitałowymi oraz 
odsetkami i innymi kosztami związanymi z kredytami bankowymi. Inne warunki umów kredytowych nie 
były naruszone przez Spółkę. 



Podstawowe informacje nt. kredytów zaciągniętych przez Grupę wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku (wszystkie w banku BZ WBK SA w Warszawie): 

Kredytodawca Data 
zawarcia 
umowy 

Umowny 
termin 
spłaty 

Kwota 
umowna 
kredytu 

Warunki 
spłaty 

Warunki 
oprocentowania 

Zabezpieczenia 

  
BZ WBK SA 

 

 
05.2009   

 
31.12.2013 

 

30 000  PLN 

 

 
10 równych  
ratach od 

30.06.2009 

 

WIBOR 6M+marża 

rynkowa 

 

1. hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 45 000 000,00 zł na prawie 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim, 

przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34 oraz na związanym z tym prawem 

własności budynków i urządzeń, 2. cesja praw z polis ubezpieczeniowych 

spółki, 3. weksel in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową, 4. zastaw 

rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw (na przedsiębiorstwie) na zabezpieczenie 

kredytu, 5. zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach Harper Trade Sp. z o.o. 

 

BZ WBK SA 

 
05.2009 15 maja 

2014 

81 000 PLN 

 
kwotę 15 mln 

–  w 6 
równych 
ratach od 

30.06.2011; 
kwotę 66 mln 
jednorazowo 

w dacie 
spłaty tj 15 
maja 2014r 

WIBOR 6M+marża 

rynkowa 

 

1. hipoteka umowna kaucyjna do maksymalnej kwoty zabezpieczenia 

wynoszącej 99 000 000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego oraz na 

związanym z tym prawem własności budynków i urządzeń, 2. hipoteka 

umowna kaucyjna do kwoty 22 500 000,00 zł na prawie użytkowania 

wieczystego oraz na związanym z tym użytkowaniem wieczystym prawem 

własności budynków i urządzeń, 3. cesja praw z polis ubezpieczeniowych 

spółki, 4. weksel in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową, 5. weksel 

własny In blanco Harper Trade Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową, 6. zastaw 

rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw (na przedsiębiorstwie) na zabezpieczenie 

kredytu, 7. gwarancja korporacyjna udzielona przez CECH do wysokości 

135 000 000,00 na zabezpieczenie kredytu, 8. zastaw finansowy i rejestrowy na 

udziałach Harper Trade Sp. z o.o. 

BZ WBK SA 

 
05.2009 31.12.2013 2 800  EUR 

 
10 równych  
ratach od 

30.06.2009 

EURIBOR 6M+marża 

rynkowa 

 

1. hipoteka umowna kaucyjna do maksymalnej kwoty zabezpieczenia 

wynoszącej 4 200 000,00 EUR na prawie użytkowania wieczystego gruntów, 2. 

cesja prawa z polis ubezpieczeniowych spółki, 3. weksel in blanco, 4. zastaw 

rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw (na przedsiębiorstwie) na zabezpieczenie 

kredytu, 5. zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach Harper Trade Sp. z o.o. 

BZ WBK SA 

 
05.2009 05.2010 16 000  PLN 

 
1 rok od 
zawarcia 
umowy 

WIBOR 1M+marża 

rynkowa 

 

1. hipoteka umowna kaucyjna do maksymalnej kwoty zabezpieczenia 

wynoszącej 24 000 000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego oraz na 

związanym z tym prawem własności budynków i urządzeń, 2. hipoteka 

umowna kaucyjna do kwoty 21 000 000,00 na prawie użytkowania wieczystego 

oraz na związanym z tym użytkowaniem wieczystym prawem własności 

budynków i urządzeń, 3. cesja praw z polis ubezpieczeniowych spółki, 4. 

weksel in blanco Emitenta, 5. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw ( na 

przedsiębiorstwie) na zabezpieczenie kredytu, 6. zastaw finansowy i rejestrowy 

na udziałach Harper Trade Sp. z o.o. 



12 Rozwiązania / utworzenie rezerw w pierwszym półroczu 2010 roku 

W pierwszym półroczu 2010 roku rozwiązano rezerwę na niewykorzystane urlopy w kwocie 25,1 tys. 
zł. 
Stan w/w rezerwy przedstawia się następująco: 
 

  30.06.2010 30.06.2009 

 (tys. PLN) (tys. PLN) 

      

Stan na początek okresu 689,1 648,3 

    

Odpisy utworzone 0,0 0,0 

Odpisy rozwiązane (25,1) 0,0 

    

Stan na koniec okresu 664,0 648,3 

 
 
 
13 Rozwiązania / utworzenie odpisów aktualizujących w pierwszym półroczu 2010 roku 

W pierwszym półroczu 2010 roku odwrócono odpis aktualizujący środki trwałe w budowie znajdujące 
się w Harper Production OOO, z siedzibą w Jarcewie w kwocie 706,0 tys. zł. 
 

Odwrócono również odpisy aktualizujące zapasy w kwocie 621,7 tys. zł. Odwrócenie odpisów 
aktualizujących wartość zapasów produktów gotowych, półfabrykatów, produkcji w toku, materiałów i 
surowców dotyczyło zapasów, które zostały w danym okresie sprawozdawczym zagospodarowane 
(zużyte do produkcji, sprzedane, itp.).  

Utworzono odpisy aktualizujące zapas na kwotę 512,0 tys. zł. Odpisy te dotyczą zapasów wyrobów 
gotowych i materiałów wolnorotujących. 

 

  30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

 (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) 

        

Produkty i towary 
higieniczno-kosmetyczne  

9 465,6 5 819,1 5 916,8 

Produkcja w toku i 
półprodukty 

1 902,3 971,9 492,4 

Materiały i surowce 8 874,0 11 545,4 4 563,8 

     

Razem 20 241,9 18 336,4 10 973,0 

 
 
Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy: 
 

  30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009 

 (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) 

        

Stan na początek okresu 670,7 669,0 669,0 

     

Odpisy utworzone 512,0 621,5 0,0 

Odpisy rozwiązane (621,7) (619,8) 0,0 

     

Stan na koniec okresu 561,0 670,7 669,0 

 
 
W I półroczu 2010 roku utworzono odpis na środki trwałe w budowie w kwocie 99,1 tys. zł. 
 
 



14 Dywidendy zadeklarowane lub wypłacone w pierwszym półroczu 2010 roku 

 
W odniesieniu do 2009 roku zarząd jednostki dominującej zaproponował wypłatę dywidendy w 
wysokości 19.000,0 tys. zł. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające sprawozdanie 
finansowe za rok obrotowy 2009 odbyło się w dniu 10 marca 2010 roku. Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2009 w kwocie 19.000,0 
tys. zł. (0,37 PLN na akcję). W dniu 25 marca 2010 roku nastąpiło bezgotówkowe rozliczenie 
należnej Akcjonariuszowi, Central European Cotton Holdings Ltd., dywidendy. Rozliczenie 
nastąpiło poprzez udzielenie przez spółkę zależną Harper Trade długoterminowej pożyczki w 
kwocie 19 000 tys. zł jednostce dominującej, która przeznaczyła tą kwotę na wypłatę dywidendy 
dla Akcjonariusza. Akcjonariusz przeznaczył całą kwotę dywidendy, tj. 19 000 tys. zł, na wykup 
swoich obligacji od Harper Trade Sp. z o.o. Cała trójstronna transakcja została przeprowadzona 
bezgotówkowo. 

 
15 Zmiany stanu środków trwałych i wartości niematerialnych w pierwszym półroczu 2010 

roku 

 

W pierwszym półroczu 2010 roku nie miały miejsca istotne transakcje sprzedaży lub nabycia 
wartości niematerialnych. 

 
Zmiany stanu środków trwałych w pierwszym półroczu 2010 roku: przedstawiają się następująco 

 
 

Rok 2010 Grunty Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Wyposaże
nie 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Razem 

Wartość początkowa        

Stan na początek okresu 254,4 16 173,1 62 262,8 2 166,9 1 339,5 5 420,0 87 616,7 

Nabycia  6,2 - 25,8 219,3 3 603,9 3 855,2 

Nowe leasingi    772,2   772,2 

Zmniejszenia  3,1    - 3,1 

Różnice z przeliczenia        

Stan na koniec okresu 254,4 16 176,2 62 262,8 2 964,9 1 558,8 9 023,9 92 241,0 

         

Umorzenie        

Stan na początek okresu 5,8 2 611,7 23 891,1 763,8 854,0 - 28 126,4 

Amortyzacja 2,9 223,2 2 158,0 185,4 97,0 - 2 666,5 

Zmniejszenia      - - 

Stan na koniec okresu 8,7 2 834,9 26 049,1 949,2 951,0 - 30 792,9 

         

Odpisy aktualizujące        

Stan na początek okresu      3 839,1 3 839,1 

Zmiana w ciągu okresu      (606,8) (606,8) 

Stan na koniec okresu      3 232,3 3 232,3 

         

Wartość netto        

Stan na początek okresu 248,6 13 561,4 38 371,7 1 403,1 485,5 1 580,9 55 651,2 

Stan na koniec okresu 245,7 13 341,3 36 213,7 2 015,7 607,8 5 791,6 58 215,8  

 
 
 
 
 
 
 
 



Rok 2010 Wydatki 
związane z 
pierwotnym 
nabyciem 

prawa 
wieczystego 
użytkowania 

gruntu 

Licencje na 
oprogramowanie 

użytkowe 

Inne wartości 
niematerialne 

Razem 

Wartość początkowa     

Stan na początek okresu 502,9 986,1 573,8 2 062,8 

Nabycia  54,3 - 54,3 

Zmniejszenia     

Stan na koniec okresu 502,9 1 040,4 573,8 2 117,1 

      

Umorzenie     

Stan na początek okresu 47,0 589,7 370,7 1 007,4 

Amortyzacja 2,2 113,7 25,9 141,8 

Zmniejszenia -    

Stan na koniec okresu 49,2 703,4 396,6  1 149,2 

      

Odpisy aktualizujące     

Stan na początek okresu - 44,4 - 44,4 

Zmiana w ciągu okresu     

Stan na koniec okresu  44,4 - 44,4 

      

Wartość netto     

Stan na początek okresu 455,9 349,0 203,1 1 008,0 

Stan na koniec okresu 453,7 292,6 177,2 923,5 

 

 

16 Podjęte zobowiązania umowne na dzień 30 czerwca 2010 roku 

Na dzień 30 czerwca 2010 roku Grupa posiadała następujące podjęte zobowiązania na 
podstawie podpisanych umów lub na podstawie innych wiążących decyzji i dokumentów: 
   

 

 Łączna kwota - w tym 
przypadające na 

okres 12 
miesięcy po dniu 

bilansowym 

 (tys. PLN) (tys. PLN) 

   

Podjęte zobowiązania do zakupu środków 
trwałych 

4 546,5 4 546,5 

Inne podjęte zobowiązania - - 

   

Razem 4 546,5 4 546,5 

 

17 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej według stanu na 

dzień 30 czerwca 2010 roku. 

Clinique Laboratories, Inc. w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami 
administracyjnymi starał się uzyskać stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak 
towarowy Cleanic (R 95489)  w odniesieniu do produktów z klasy 03 obejmującej produkty 
kosmetyczne z wyłączeniem: chusteczek nasączonych płynami kosmetycznymi, wacików, 
płatków kosmetycznych, patyczków z watą do celów kosmetycznych i waty do celów 



kosmetycznych. Starania te nie przyniosły pożądanego efektu, o czym ostatecznie przesądził 
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 21 listopada 2007 roku, w którym stwierdził, że 
po stronie Clinique Laboratories, Inc. nie istniał interes prawny stanowiący warunek do 
wszczęcia postępowania przed Urzędem Patentowym RP. W rezultacie przedmiotowego 
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2007 roku, prawo ochronne na 
znak towarowy Cleanic (R 95489) pozostaje czynne oraz korzysta z ochrony bez ograniczenia, 
Emitent zachowuje zatem pełne prawa do ochrony znaku towarowego. Pełny opis tego sporu 
został przedstawiony w prospekcie emisyjnym. 

 

Poza wyżej wymienionym sporem względem Spółki i podmiotów od niej zależnych w I półroczu 
2010 roku nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani 
organami administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki, 
a także podmiotów od niej zależnych, których łączna wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów 
własnych Harper Hygienics SA. Takie postępowania nie zostały także wszczęte do dnia publikacji 
raportu. 

 
18 Zobowiązania i aktywa warunkowe na dzień 30 czerwca 2010 roku 

 
Spółka od dnia 1 czerwca 2008 roku weszła na otwarty rynek pracy i przestała funkcjonować 
jako zakład pracy chronionej (ZPCh). Zgodnie z treścią art. 33 ust. 7b Ustawy o Rehabilitacji w 
przypadku utrzymania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co 
najmniej 25%, pracodawca zachowuje niewykorzystane środki funduszu ZFRON. W 
przypadku spadku wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych Spółka zobowiązana 
będzie do wpłaty niewykorzystanych środków funduszu ZFRON na konto Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 
Na dzień 30 czerwca 2010 roku stan funduszu ZFRON jednostki dominującej wynosi 4 298,2 
tys. zł., a wartość nierozliczonego dofinansowania z ZFRON na środki trwałe 3,0 tys. zł. 
W/w kwoty w momencie spadku wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 25% 
należy zwrócić na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 
 
19 Transakcje i salda obrotów z podmiotami powiązanymi za pierwsze półrocze oraz na 

dzień 30 czerwca 2010 roku 

W poniższych tabelach zaprezentowano typowe transakcje pomiędzy: 

 Harper Hygenics S.A. a spółkami zależnymi Grupy Kapitałowej Harper Hygenics S.A., 

 Harper Hygenics S.A.., a jednostką dominującą wyższego szczebla Central European 
Cotton Holdings  

 Harper Trade Sp. z o.o. a jednostką dominującą wyższego szczebla Central European 
Cotton Holdings  
 

Transakcje z jednostkami powiązanymi dokonywane są według cen rynkowych.  
 

Transakcje z jednostkami zależnymi: 
 
Transakcje jednostki dominującej ze spółką Harper Hygienics Rus OOO: 
 

  01.01-
30.06.2010 

01.01-
30.06.2009 

 (tys. PLN) (tys. PLN) 

Przychody finansowe 6,0 4,1 

Pozostałe koszty operacyjne - - 

Koszty finansowe - 1,5 

Należności handlowe 712,6 712,6 

Pożyczka udzielona 804,0 811,9 

Zobowiązania handlowe - - 

 
Transakcje jednostki dominującej ze spółką Harper Production OOO: 



 

  01.01-
30.06.2010 

01.01-
30.06.2009 

 (tys. PLN) (tys. PLN) 

Przychody finansowe 92,1 104,5 

Pozostałe koszty operacyjne 92,1 93,5 

Koszty finansowe - - 

Należności handlowe 144,0 144,0 

Pożyczka udzielona 5 732,0 5 617,4 

Zobowiązania handlowe - - 

 
Transakcje jednostki dominującej ze spółką Harper Trade Sp. z o.o.: 
 

  01.01-
30.06.2010 

01.01-
30.06.2009 

 (tys. PLN) (tys. PLN) 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

6 200,0 - 

Pozostałe koszty operacyjne 1 185,0 - 

Koszty finansowe 389,4 - 

Usługi obce 1 985,4 - 

Przychody ze sprzedaży 104 823,0 - 

Zużycie materiałów 104 823,0 - 

Pożyczka otrzymana 19 389,4 - 

Należności handlowe 3 271,7 - 

Zobowiązania handlowe 3 410,8 - 

Udziały w jednostce zależnej 45 977,0 - 

 
 
Wszystkie salda i transakcje z jednostkami zależnymi zostały wyłączone w sprawozdaniach 
skonsolidowanych 
 
Transakcje z innymi jednostkami powiązanymi 
 
Aktywa finansowe wykazane na 30.06.2010 roku w kwocie 35 902,0 tys zł dotyczą obligacji 
wyemitowanych przez Central European Cotton Holdings Limited objętych przez Spółkę zależną 
Harper Trade Sp. zo.o. Oprocentowanie objętych obligacji wynosi WIBOR 6M +  marża w wysokości 
4,3 %. Przychody z tyt. odsetek od obligacji w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosły 1 857,5 tys. zł. 
Central European Holdings Limited wykupił całość swoich obligacji od Harper Trade Sp. z o.o. w dniu 
26 lipca 2010 roku. 
 
W wyniku realizacji przez Central European Cotton Holdings Ltd prawa do wcześniejszego wykupu 
15.903.098 PLN Obligacji posiadanych przez Harper Trade Sp. z o.o., na mocy umowy zawartej w 
dniu 29 marca 2010 roku pomiędzy Harper Hygienics SA, Harper Trade Sp. z o.o. i Central European 
Cotton Holdings Ltd (zmienionej aneksem nr 1 z dnia 2 kwietnia 2010 roku)  – wskutek przekazania 
przez Central European Cotton Holdings Ltd na rzecz Harper Trade Sp. z o.o. roszczenia Central 
European Cotton Holdings Ltd wobec Harper Hygienics SA o wypłatę dywidendy w kwocie 19.000.000 
PLN (z zysku netto Harper Hygienics SA  za  rok obrotowy 2009, przeznaczonego do podziału  
uchwałą nr  4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics SA z dnia 10 marca 2010 roku)  
- doszło do całkowitego zaspokojenia roszczenia przysługującego Harper Trade Sp. z o.o. wobec 
Central European Cotton Holdings Ltd  z tytułu wykupu powyższej liczby Obligacji w kwocie 
19.000.000 PLN (obejmującego  zapłatę należności głównej wraz z odsetkami).  W związku z 
powyższym, ze względu na spłatę zobowiązania Central European Cotton Holdings Ltd względem 
Harper Trade Sp. z o.o. z tytułu  wykupu 15.903.098 Obligacji, Obligacje te uległy umorzeniu. Na 
podstawie powyższej  umowy  z dnia 29 marca 2010 roku , Central European Cotton Holdings Ltd 
przekazał na rzecz Harper Trade Sp. z o.o. swoje roszczenie wobec Harper Hygienics SA o wypłatę 
powyższej kwoty dywidendy (i Harper Hygienics SA ten przekaz przyjął), zaś na podstawie umowy 
pożyczki zawartej w dniu 29 marca 2010 roku pomiędzy  Harper Trade Sp. z o.o. i  Harper Hygienics 



SA, Harper Trade Sp. z o.o. udzieliła Harper Hygienics SA pożyczki pieniężnej w kwocie 19.000.000 
PLN , przy czym roszczenie  Harper Hygienics SA o wypłatę kwoty tej pożyczki zostało potrącone z 
roszczeniem Harper Trade Sp. z o.o. wobec Harper Hygienics SA z tytułu wypłaty kwoty powyższej 
dywidendy (przysługującej Harper Trade Sp. z o.o. wskutek dokonania przekazu przez Central 
European Cotton Holdings Ltd).   

 Oznaczenie stron  Data 

umowy 

Istotne postanowienia umowy pożyczki 

1.  Harper Trade Sp. z 

o.o. - jako 

pożyczkodawca  

Jednostka dominująca 

- jako pożyczkobiorca 

29.03.2010 Kwota pożyczki: 19.000.000,00 PLN 

Oprocentowanie: brak WIBOR 6M zwiększony o 

4% rocznie 

Termin spłaty pożyczki: 5 lat od daty zawarcia 

umowy 

W umowie przewidziano potrącenie roszczenia  

jednostki dominującej o wypłatę kwoty pożyczki 

z roszczeniem Harper Trade Sp. z o.o. wobec 

jednostki dominującej z tytułu wypłaty 

dywidendy w kwocie 19.000.000 PLN  

(przysługującej Harper Trade Sp. z o.o. wskutek 

dokonania przekazu przez Central European 

Cotton Holdings Ltd.) z zysku netto Emitenta  za  

rok obrotowy 2009, (przeznaczonego do podziału  

uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia jednostki dominującej z dnia 10 

marca 2010 roku)  

 

 
 
 
Transakcje z członkami Zarządu, ich partnerami życiowymi, dziećmi, dziećmi partnera 
życiowego i osobami pozostającymi na ich utrzymaniu lub osobami pozostającymi na 
utrzymaniu ich partnerów życiowych 
 
W I półroczu 2009 roku nie wystąpiły istotne transakcje z członkami Zarządu, ich małżonkami, 
dziećmi, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami. 
 
Wynagrodzenia wypłacone Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz pozostałe świadczenia na rzecz 
Zarządu wyniosły: 
 

  30.06.2010 

  (tys. PLN) 

    

Zarząd 2 012,8 

Rada Nadzorcza 216,0 

Razem 2 228,8 

 
 

  30.06.2010 

  (tys. PLN) 

    

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 956,8 

Świadczenia po okresie zatrudnienia 272,0 

Razem 2 228,8 

 
Członkowie Zarządu objęci zostali programem motywacyjnym będącym modyfikacją wszystkich 
poprzednich programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej. Program ten jest wypłacany w 
gotówce przez fundusz inwestycyjny Enterprise Investors będący pośrednim właścicielem spółki 
CECH Ltd, który jest właścicielem 100% akcji Spółki. W ramach programu członkowie zarządu 
uprawnieni są do premii w wysokości 7,5% nadwyżki wartości sprzedaży wszystkich akcji nad 
półtorakrotnością początkowego kosztu nabycia, który wyniósł 18.574 tys. Euro. Przyznanie premii 
jest uwarunkowane uzyskaniem przez CECH Ltd wartości sprzedaży wszystkich akcji, co najmniej 



dwukrotnie wyższej od początkowego kosztu nabycia. Szczegóły programu są opisane w nocie 
dotyczącej wyceny programów motywacyjnych. 
Fundusz premiowy jest podzielony w następujący sposób: 
Prezes Zarządu – Robert Neymann otrzymał prawo do 2,9% nadwyżki wartości sprzedaży wszystkich 
akcji nad półtorakrotnością początkowego kosztu nabycia, 
Członek Zarządu – Rafał Walendzik otrzymał prawo do 1,6% nadwyżki wartości sprzedaży wszystkich 
akcji nad półtorakrotnością początkowego kosztu nabycia, 
Członek Zarządu – Grzegorz Świderski otrzymał prawo do 1,5% nadwyżki wartości sprzedaży 
wszystkich akcji nad półtorakrotnością początkowego kosztu nabycia, 
Pozostałe 1,5% tworzy rezerwę w dyspozycji CECH Ltd. 
 
 
Skład Zarządu został zaprezentowany w punkcie 1.1  niniejszego sprawozdania finansowego 
 
 
20.  Znaczące zdarzenia po dniu 30 czerwca 2010 roku 

W dniu 26 lipca 2010 roku w wyniku realizacji przez Central European Cotton Holdings Ltd prawa do 
wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez Harper Trade Sp. z o.o., doszło do całkowitego 
zaspokojenia roszczenia przysługującego Harper Trade Sp. z o.o. wobec Central European Cotton 
Holdings Ltd  z tytułu wykupu Obligacji w kwocie 36.088.961,61 PLN (obejmującego  zapłatę 
należności głównej wraz z odsetkami). Tym samym Central European Cotton Holdings Ltd wykupił 
wszystkie swoje obligacje od Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. 
 

W  Umowie przedwstępnej sprzedaży z dnia 1 kwietnia 2010 roku pomiędzy Harper Hygienics SA 
a Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. (Sprzedający) strony 
zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej, na podstawie, której Sprzedający sprzeda Harper 
Hygienics SA prawo użytkowania wieczystego działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2680/01 i 
nr 2614/38 o powierzchni 3,6569 ha, położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Generała 
Kazimierza Sosnkowskiego (dalej „Nieruchomości”), bez prawa własności wskazach w umowie 
budynków znajdujących się na tym terenie, gdyż Sprzedający zobowiązał się do ich usunięcia do dnia 
zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowa przyrzeczona będzie zawarta pod następującymi warunkami: 
Sprzedający usunie z Nieruchomości określone w umowie budynki; Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu; przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska wydana zostanie prawomocna i ostateczna decyzja w przedmiocie warunków rekultywacji 
Nieruchomości zgodna w całości i ściśle z wnioskiem złożonym w tej sprawie (nr wniosku L. Dz. PL 
0636), uznająca w szczególności, iż obowiązek rekultywacji Nieruchomości nie dotyczy 
zanieczyszczeń innych niż zanieczyszczenia „migrujące” oraz zanieczyszczenia zagrażające życiu lub 
zdrowiu, oraz iż obowiązek ten może być wykonany zarówno przez Sprzedającego jak i Harper 
Hygienics SA ze skutkiem w postaci zwolnienia Harper Hygienics SA i Sprzedającego z jakichkolwiek 
obowiązków związanych z oczyszczeniem Nieruchomości, także po nabyciu Nieruchomości przez 
Harper Hygienics SA. Nabycie Nieruchomości przez Harper Hygienics SA nastąpi przed 
przeprowadzeniem działań rekultywacyjnych, lecz po wydaniu i uprawomocnieniu się powyższej 
decyzji. Umowa przyrzeczona będzie zawarta w ciągu 30 dni od dnia spełnienia się warunków 
zawieszających, jednakże nie później niż do dnia 31 lipca 2010 roku.  Strony ustaliły, iż cena 
sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniesie 5 046 522,00 PLN brutto. Roczna 
opłata za użytkowanie wieczyste ma wynosić 15 439,02 PLN. Nieruchomości objęta powyższą umową 
przedwstępną położone są w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów należących do Harper Hygienics SA 
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego. 

W dniu 26 lipca 2010 roku została zawarta Umowa Zmiany Przedwstępnej Umowy Sprzedaży w 
której zmianie uległ zapis, iż Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta nie później niż do dnia 30 
września 2010 roku. 

W dniu 26 lipca 2010 roku w wyniku realizacji przez Central European Cotton Holdings Ltd prawa do 
wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez Harper Trade Sp. z o.o., doszło do całkowitego 
zaspokojenia roszczenia przysługującego Harper Trade Sp. z o.o. wobec Central European Cotton 
Holdings Ltd  z tytułu wykupu Obligacji w kwocie 36 088 961,61 PLN (obejmującego  zapłatę 
należności głównej wraz z odsetkami). 



 

Sprawozdanie finansowe zostało podpisane w siedzibie jednostki w dniu 31 sierpnia 2010 roku. 
 

 

 
Podpisy   

Robert Neymann Prezes Zarządu   

Grzegorz Świderski Członek Zarządu   

Rafał Walendzik Członek Zarządu   
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