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1. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ HARPER HYGIENICS 

S.A. WRAZ ZE WSKAZANIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ W 

OKRESIE 1.04–30.06.2019  

W związku z treścią komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 27 marca 

2019 roku opublikowanego na stronie internetowej GPW i zakwalifikowaniem po raz drugi akcji Harper 

Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie do Listy Alertów, Zarząd Spółki w wykonaniu 

obowiązku wynikającego z § 3 ust. 2 w/w uchwały, przedstawił program naprawy (raport bieżący nr 

9/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.) obejmujący opis działań mających na celu usunięcie przyczyny 

zakwalifikowania akcji Spółki do segmentu rynku regulowanego – Lista Alertów. 

W ramach działań naprawczych, Zarząd podjął negocjacje z największym wierzycielem Spółki tj. mBank 

S.A. oraz SIA „ICOTTON” ws. zmiany harmonogramu spłaty finansowania udzielonego Spółce. W 

wyniku negocjacji terminy spłaty zostały wydłużone o czym Spółka poinformowała w raportach 

bieżących. 

Rada Nadzorcza w dniu 7 maja 2019 r. (raport bieżący 7/2019 z dnia 10 maja 2019 r.) podjęła uchwałę 

ws. udzielenia Zarządowi zgody na podpisanie Aneksu nr 1 oraz Aneksu nr 2 z SIA „ICOTTON”. Na 

podstawie aneksu, SIA „ICOTTON” zobowiązała się udzielić Spółce pożyczki w łącznej kwocie 

18.000.000 PLN, która ma być wypłacona Spółce w czterech transzach do 31.12.2019 r. Na podstawie 

Aneksu nr 2 termin spłaty pożyczki został wydłużony do 30.04.2025 r. (przed podpisanie aneksu termin 

spłaty pożyczki został określony na 31.03.2025 r. 

Ponadto, w pierwszym kwartale roku obrotowego, Spółka podpisała następujące aneksy do umowy 

kredytowej z mBank S.A.:  

• Aneks nr 7 (raport bieżący 8/2019 z dnia 16 maja 2019 r.) do umowy kredytowej o kredyt 
inwestycyjny z dnia 23 czerwca 2015 r. dotyczący zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych. 
Na podstawie aneksu termin spłaty rat kapitałowych został przedłużony do 31.03. 2025 r., zaś 
spłata rat kapitałowych będzie następować miesięcznie począwszy od 31.03.2020 r. do 31.03.2025 
r. 

• Aneks nr 6 (raport bieżący 8/2019 z dnia 16 maja 2019 r.) do umowy o kredyt w rachunku bieżącym 
z dnia 23 czerwca 2015 r. dotyczący obowiązku osiągniecia przez Spółkę szczegółowo 
określonych wyników finansowych oraz warunków zabezpieczenia finansowania udzielonego 
przez Bank 

• Aneks nr 6 (raport bieżący 8/2019 z dnia 16 maja 2019 r.) do umowy ramowej z dnia 19 kwietnia 
2016 r. dotyczący obowiązku osiągniecia przez Spółkę szczegółowo określonych wyników 
finansowych oraz warunków zabezpieczenia finansowania udzielonego przez Bank 

• Aneks nr 7 (raport bieżący 10/2019 z dnia 27 czerwiec 2019 r.) do umowy ramowej na podstawie 
którego termin spłaty został przedłużony do 31.12.2019 r. 
 

Oprócz zakończonych wyżej wskazanych działań, Spółka zamierza kontynuować program redukcji 
kosztów operacyjnych oraz optymalizację procesów produkcyjnych. Przykładem podjętych działań jest 
zawarcie porozumienia z Accolade PL V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie którego 
Spółka uzyskała preferencyjne warunki rozwiązania umowy najmu. Dzięki podpisanemu porozumieniu, 
znacząco zostaną ograniczone koszty bieżącego funkcjonowania, co przyczyni się do poprawy wyników 
finansowych w kolejnych okresach. 

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku nie było zmian na stanowiskach Członków Zarządu.  

Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosły 57,2 mln zł i były na analogicznym poziomie 
do roku ubiegłego. Wszystkie pozostałe kluczowe wyniki finansowe uległy znaczącej poprawie  w 
stosunku do roku poprzedniego w wyniku przeprowadzonych działań mających na celu optymalizację 
procesów produkcyjnych oraz ograniczenie kosztów. W wyniku przeprowadzonych działań Spółka 
osiągnęła w 1 kwartale br. zysk EBITDA w wysokości 3,561 tyś. zł wobec straty w wysokości 521 tyś. zł 
w roku poprzednim.  
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Aktualnie Zarząd Spółki kontynuuje przeprowadzanie zmian wewnętrznych w Spółce, których celem jest 
z jednej strony poprawy dostępności produktów i poprawa „service level”, a z drugiej optymalizacja 
kosztowa, która przełoży się na wyższą rentowność w przyszłych okresach sprawozdawczych. 
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2. PODSUMOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ HARPER HYGIENICS S.A. 

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

Tabela 1. Podstawowe jednostkowe wielkości ekonomiczno-finansowe 

  
1.04.2019-
30.06.2019 

1.04.2018-
30.06.2018 

zmiana w % 

  tys. PLN tys. PLN 2018/2017 

        

przychody netto ze sprzedaży 57 179 57 391 0% 

zysk brutto ze sprzedaży 10 630 10 139 5% 

koszty sprzedaży -7 554 -8 132 -7% 

koszty ogólnego zarządu -4 786 -4 900 -2% 

pozostałe koszty i przychody operacyjne 2 247 -62 >100% 

zysk (strata) operacyjny 538 -2 955 >100% 

koszty i przychody finansowe  -496 -2 751 -82% 

zysk (strata) przed opodatkowaniem 41 -5 706 >100% 

zysk (strata) netto 11 -5 383 >100% 

EBITDA 3 561 -521 >100% 

 

Spółka Harper Hygienics S.A. posiada udziały w jednostce zależnej ANV Sp. z o.o. z likwidacji w kwocie 
5 tys. zł. Z uwagi na nieistotności danych jednostki zależnej Spółka odstąpiła od sporządzania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

W 1 kwartale roku ubiegłym kiedy Spółka sporządzała sprawozdania skonsolidowane, różnica zysku 
netto czy EBITDA pomiędzy sprawozdaniem skonsolidowanym, a jednostkowym wynosiła 1 tyś. zł, zaś 
różnica sumy bilansowej wynosiła 5 tyś. zł. 

Przychody ze sprzedaży netto w 1 kwartale 2019 r. pozostały praktycznie na niezmienionym poziomie 
w ujęciu rok do roku, zarówno w poszczególnych segmentach jak i w podziale na marki własne klientów 
jak i marki należące do Spółki.  

Znacząco zmieniła się natomiast struktura geograficzna sprzedaży. Sprzedaż na rynku polskim spadła 
o 7,4 mln zł, tj. o 20%, która została skompensowana wzrostem sprzedaży eksportowej o 7,2 mln zł, tj. 
o 36%, głównie za sprawą kontraktów realizowanych na rynku rosyjskim.  

Ponadto na uwagę zasługuje systematyczny wzrost sprzedaży na rynkach Europy Centralno-
Wschodniej o 18% i Europy Zachodniej o 1%. 

Zysk brutto ze sprzedaży w 1 kwartale roku obrotowego 2019 wyniósł 10,6 mln zł i zwiększył się o 5% 
w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co jest spowodowane głównie poprawą 
rentowności sprzedaży w segmencie bawełny.  

Zgodnie z przyjętym programem naprawczym, Spółka znacząco ograniczyła koszty wsparcia 
marketingowego o około 500 tyś zł oraz zoptymalizowała koszty transportu do klientów o około 170 
tyś zł. 



Harper Hygienics S.A.  
Rozszerzony raport kwartalny za okres 1.04 - 30.06.2018 6/10 
 

W wyniku podjętych przez Zarząd działań w 1 kwartale br. nieznacznie zostały ograniczone również 
koszty ogólnego zarządu o 2% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. Dotyczyło to różnych 
pozycji kosztowych. 

Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe za pierwszy kwartał  

 wybrane dane finansowe 1.04.2019-30.06.2019 1.04.2018-30.06.2018 

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

          

przychody netto ze sprzedaży 57 179 13 349 57 391 13 467 

zysk brutto ze sprzedaży 10 630 2 482 10 139 2 379 

zysk z działalności operacyjnej 538 126 -2 955 -693 

zysk (strata) brutto 41 10 -5 706 -1 339 

zysk / (strata) netto 11 3 -5 383 -1 263 

EBITDA 3 561 831 -521 -122 

Tabela 3. Wybrane jednostkowe dane sprawozdania z sytuacji finansowej 

aktywa 30.06.2019 30.06.2018 

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

          

aktywa trwałe 174 514 41 043 173 696 39 824 

aktywa obrotowe 72 584 17 071 70 247 16 106 

aktywa razem 247 098 58 113 243 943 55 930 

Tabela 4. Wybrane jednostkowe dane sprawozdania z sytuacji finansowej 

pasywa  30.06.2019 30.06.2018 

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

          

kapitał własny 59 149 13 911 66 958 15 352 

zobowiązania długoterminowe 46 042 10 828 45 176 10 358 

zobowiązania krótkoterminowe 141 908 33 374 131 809 30 220 

pasywa razem 247 098 58 113 243 943 55 930 

 

3. POZOSTAŁE INFORMACJE 

3.1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Harper Hygienics ze wskazaniem 
jednostek podlegających konsolidacji 

Spółka nie dokonuje żadnych konsolidacji. 
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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 okresie 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. nie miały miejsca zmiany w organizacji Harper Hygienics 
S.A. 

3.3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz wyników na 2019 rok 

Zarząd Harper Hygienics S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 r. przedstawił prognozę wyniku za rok obrotowy 
2019. (raport bieżący nr 4/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.).  

Zarząd Spółki odwołuje w całości prognozy na rok 2019. Powodem odwołania prognoz jest zmiana w 
składzie Zarządu oraz konieczność podjęcia czynności zmierzających do remontu i inwestycji w 
maszyny w fabryce w Mińsku Mazowieckim 

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  

Wykaz (według posiadanych przez spółkę informacji akcjonariuszy) posiadających powyżej 5% głosów 
na NWZ wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., prezentuje tabela: 

*Radville Investments Sp. z o.o. (pośrednio SIA iCotton) – 38 170 000 akcji 

*SIA iCotton (bezpośrednio) – 3 852 200 akcji 

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 bezpośrednio akcji Spółki Harper Hygienics S.A. ani uprawnień do nich. 
Jednocześnie Pan Maralbek Gabdsattarov pośrednio jest właścicielem 66% akcji Harper Hygienics 
S.A., przez posiadanie 100% udziałów w SIA iCotton (SIA iCotton  jest właścicielem 100%  udziałów w 
Radville oraz właścicielem 6,05% akcji Harper Hygienics S.A.) 

nazwa akcjonariusza – siedziba liczba akcji 

% udział w 

kapitale 

zakładowym 

liczba głosów 

na WZA 

% udział w 

ogólnej liczbie 

głosów na WZA 

SIA iCotton* 42 022 200 66,00% 42 022 200 66,00% 

Quercus TFI S.A. 6 131 552 9,63% 6 131 552 9,63% 

Pozostali akcjonariusze 
15 516 248 24,37% 15 516 248 24,37% 
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3.6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym 
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

W okresie pierwszego kwartału 2019 r. oraz do dnia publikacji raportu nie toczyły się przed sądem, 
organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani organami administracji publicznej 
postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki dominującej ani 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 

Transakcje zawarte w pierwszym kwartale 2019 r. z podmiotami powiązanymi, były transakcjami 
typowymi. Ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej Harper Hygienics S.A. 
Transakcje te są realizowane na normalnych zasadach rynkowych.  

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

W okresie pierwszego kwartału 2019 r. Spółka nie udzielała poręczeń kredytu lub pożyczki ani też nie 
udzielała gwarancji. 

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

Analizę wskaźników rentowności za 1 kwartał oraz płynności przedstawiono poniżej.  

Tabela 5. Wybrane wskaźniki finansowe Harper Hygienics S.A. 

 podstawowe wskaźniki rentowności 30.06.2019 30.06.2018 zmiana w p.p. 

  % % 2019/2018 

        

rentowność sprzedaży brutto 18,6% 17,7% 0,9 

rentowność zysku operacyjnego 0,9% -5,2% 6,1 

rentowność netto 0,0% -9,4% 9,4 

rentowność EBITDA 6,2% -0,9% 7,1 

stopa zwrotu z aktywów (ROA) 0,0% -2,2% 2,2 

stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 0,0% -8,0% 8,0 

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

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

Rentowność sprzedaży brutto w 1 kwartale 2019 r. nieznacznie wzrosła do poziomu 18,6% z 17,7% 
w analogicznym okresie 2018 r. Wzrost rentowności wynikał z unowocześnienia parku maszynowego 
w segmencie bawełny, co przełożyło się na ograniczenie kosztów części zamiennych. 

Aktualnie Zarząd Spółki jest w fazie przeprowadzania wielu zmian wewnętrznych w Spółce, których 
celem jest z jednej strony minimalizacja ryzyk biznesowych, a z drugiej optymalizacja kosztowa i 
poprawa rentowności. Jednocześnie wraz z rosnącą sprzedażą, rośnie siła zakupowa Spółki, co 
przełoży się na poprawę warunków współpracy z dostawcami. Równolegle poprawiona zostanie 
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efektywność operacyjna, która przełoży się na wyższą rentowność w przyszłych okresach 
sprawozdawczych. 

Tabela 6. Wybrane wskaźniki finansowe Harper Hygienics S.A. 

 podstawowe wskaźniki płynności 30.06.2019 30.06.2018 zmiana w p.p. 

  % % 2018/2017 

        

płynność bieżąca 0,51 0,53 -3% 

płynność szybka 0,31 0,30 5% 

kapitał obrotowy netto -32 231 -27 357 18% 

dług netto 82 264 75 447 9% 

płynność bieżąca: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 

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

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

dług netto: zobowiązania finansowe minus środki pieniężne 

 

Tabela 7. Wybrane wskaźniki finansowe Harper Hygienics S.A. 

 podstawowe wskaźniki zadłużenia 30.06.2019 30.06.2018 zmiana w p.p. 

  % % 2019/2018 

        

wskaźnik ogólnego zadłużenia 76% 73% 3 

wskaźnik zadłużenia długoterminowego 19% 19% 0 

wskaźnik ogólnego zadłużenia: zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 

wskaźnik zadłużenia długoterminowego: zobowiązania długoterminowe/pasywa ogółem 

Poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 r. w porównaniu ze stanem na 30 
czerwca 2018 r. zwiększył się o 3 punkty procentowe. Wynika to głównie ze wzrostu w/w zobowiązań 
leasingowych oraz wzrostu zobowiązań do podmiotów powiązanych z tytułu otrzymanej kaucji. 

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

Według  stanu  na  dzień  publikacji  niniejszego  raportu,  Zarząd  Spółki  Harper  Hygienics  S.A. nie 
spodziewa się istotnego  wzrostu cen kluczowych surowców. Ceny wyczesów bawełnianych jak również 
kursy walut w jakich Spółka dokonuje transakcji importu lub eksportu stabilizują się. Ewentualne 
wystąpienie zmian cenowych w dalszej perspektywie czasowej jest trudne do przewidzenia zwłaszcza 
ze względu na fakt braku obiektywnych przesłanek w tej kwestii. W celu dywersyfikacji ryzyka cen 
Spółka współpracuje z kilkoma dostawcami z różnych regionów geograficznych. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ogólna sytuacja makroekonomiczna Europy,  
a w konsekwencji Polski i innych krajów do których eksportuje swoje wyroby Spółka, może mieć 
bezpośredni wpływ na siłę nabywczą konsumentów, wpływając w efekcie na wielkość popytu na dobra 
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konsumpcyjne, w tym na produkty oferowane przez Harper Hygienics S.A. W przypadku rynków 
zagranicznych, w szczególności Rosji i Ukrainy, poza czynnikami gospodarczymi istotnym elementem 
jest ogólna sytuacja polityczna.  Spółka ubezpiecza należności od głównych dystrybutorów w Europie 
Wschodniej i jednocześnie obserwuje rozwój sytuacji politycznej  i gospodarczej w tym regionie. 

Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje rozliczeń w walutach obcych. Związane jest to z 
jednej strony z uzyskiwaniem wpływów ze sprzedaży zagranicznej, z drugiej strony – z koniecznością 
ponoszenia wydatków na zakup maszyn i surowców poza granicami Polski. Podstawową walutą do 
rozliczeń tego typu jest Euro. Ponadto, w związku z realizacją planów ekspansji zagranicznej, Spółka 
oczekuje zwiększenia sprzedaży eksportowej i uzyskiwania większych wpływów w walutach obcych (w 
tym w Euro). Znacząca zmiana kursu EUR/PLN mogłaby mieć wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę, 
pomimo znacznego zrównoważenia wpływów i wypływów realizowanych w walutach obcych, głównie w 
Euro. 

 

 

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 r. 
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