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Wstępne wyniki finansowe Harper Hygienics S.A. za II kwartał 2017 r.  
 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

Treść raportu 
  

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) w związku z zakończeniem wstępnego procesu 
podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu 
okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane 
finansowe za okres od 31 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

SZACOWANE WYNIKI FINANSOWE 

 tys PLN  2Q 2016  1Q 2017  2Q 2017  

      
 

   

przychody ze sprzedaży  56,0  45 ,3  61,3  

zysk brutto ze sprzedaży  23,9 9,5  11,2  

marża brutto (%)  42,6%  20,9%  18,3%  

EBITDA  3,9  (2,4)  3,6  

marża EBITDA (%)  7,0%  
 

5,8%  

 

 Szacowane przychody ze sprzedaży wyniosły 61,3 mln PLN (wobec 56,0 mln PLN w 2Q 
2016).  

 Wzrost przychodów  wynika ze zwiększenia  sprzedaży w segmencie włóknin o 36%, 
dzięki  wzrostom sprzedaży marek własnych sieci handlowych o ok. 23% r/r  oraz 
rosnącej  sprzedaży włókniny Arvell w kanale B2B. W segmencie bawełnianym Zarząd 
szacuje, że spadek sprzedaży wyniesie ok. 13% r/r. Zarząd szacuje, że w 2Q 2017 wzrost 
sprzedaży eksportowej wyniesie 24% w ujęciu r/r, głównie dzięki podwojeniu w stosunku 
do 1Q 2017 eksportu do regionów wschodnich (Rosji i Ukrainy oraz Europy Środkowo-
Wschodniej), w efekcie współpracy z Grupą iCotton. 

 Szacowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 11,2 mln PLN. Rentowność brutto ze 
sprzedaży pozostawała pod wpływem wyższych niż w tym samym okresie 2016 r. cen 
surowców (w szczególności wyczesów bawełnianych) oraz zmiany struktury sprzedaży w 
segmentach.  

 Zarząd szacuje, że dzięki utrzymaniu stabilnych kosztów wsparcia sprzedaży oraz 
niższych kosztów ogólnego zarządu w 2Q 2017 Spółka odzyskała rentowność EBITDA. 
Szacowany zysk EBITDA z  działalności operacyjnej wyniósł 1,2 mln PLN, a doliczając 
transakcje jednorazowe 3,6 mln PLN wobec strat poniesionych w 1Q 2017.  
 

 W okresie 2Q 2017 nastąpiła poprawa kondycji finansowej Spółki:  

 Raty kredytowe były spłacane na bieżąco.  



 Spółka otrzymała kaucję w wysokości 12 mln PLN w ramach umowy handlowej z 
iCotton. 

 Płynność finansowa poprawiła się ze względu na zmianę struktury odbiorców, w 
tym tych wykorzystujących faktoring. 

 

TERMIN PUBLIKACJI  RAPORTU 1 PÓŁROCZE 2017 

Publikacja skonsolidowanego raportu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

nastąpi w dniu 29 września 2017 r. 

Emitent zastrzega, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe HARPER HYGIENICS S.A. jest 

przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co oznacza że prezentowane wielkości mają 

charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. 

 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE  

 
 

 

 


