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1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

  
1.07.2011-
30.09.2011 

1.01.2011-
30.09.2011 

1.07.2010-
30.09.2010 

1.01.2010-
30.09.2010 

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

          

Przychody ze sprzedaży 60 197,7 146 923,2 45 197,5 152 959,0 

Koszt własny sprzedaży (50 402,6) (138 113,0) (40 019,6) (136 959,3) 

          

Zysk brutto na sprzedaży 9 795,1 8 810,2 5 177,9 15 999,7 

     
Koszty sprzedaży (97,7) (348,1) (223,8) (1 070,6) 

Koszty zarządu (1 712,1) (4 611,2) (4 204,3) (11 022,6) 

Pozostałe przychody operacyjne 1 399,6 4 287,7 4 453,4 9 640,1 

Pozostałe koszty operacyjne (1 114,2) (4 206,3) (358,9) (1 676,4) 

          

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 8 270,7 3 932,3 4 844,3 11 870,2 

Przychody finansowe 47,2 139,9 79,6 175,8 

Koszty finansowe (4 807,0) (8 975,1) (1 418,5) (4 433,3) 

          

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 510,9 (4 902,9) 3 505,4 7 612,7 

     
Podatek dochodowy (705,6) 816,3 (806,3) (1 805,0) 

          

Zysk (strata) netto  2 805,3 (4 086,6) 2 699,1 5 807,7 

          

Całkowite dochody ogółem 2 805,3 (4 086,6)  2 699,1 5 807,7 

          
Zysk (strata) na jedna akcję (w PLN na 
jedną akcję)         

podstawowy  0,05 (0,08) 0,05 0,11 

rozwodniony  0,05 (0,08) 0,05 0,11 
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2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA Na dzień 

30.09.2011 

Na dzień 

31.12.2010 

Na dzień 

30.09.2010 

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

     

I. Aktywa trwałe (długoterminowe) 111 107,4 111 282,6 102 003,0 

Środki trwałe 58 104,7 57 798,9 55 120,4 

Wartości niematerialne 1 214,1 1 651,4 217,8 

Wieczyste użytkowanie gruntów 5 579,7 5 622,2 452,6 

Pozostałe aktywa finansowe  46 204,4 46 197,1 46 196,4 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4,5 13,0 15,8 

II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 59 734,0 27 840,3 25 734,4 

Zapasy 15 655,7 10 001,4 14 536,9 

Należności handlowe i pozostałe należności 37 316,1 13 670,3 10 114,9 

Należności z tyt. podatku dochodowego 3 971,0 3 708,0 0,0 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 553,8 178,1 675,7 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 237,5 282,7 407,0 

Aktywa razem 170 841,5 139 123,0 127 737,5 
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PASYWA Na dzień 

30.09.2011 

Na dzień 

31.12.2010 

Na dzień 

30.09.2010 

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

       

I. Kapitał własny  3 009,8 6 625,6 8 604,0 

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

Kapitał zapasowy 4 847,8 1 091,6 1 091,6 

Kapitał rezerwowy z wyceny programów 

motywacyjnych 
3 056,1 2 585,3 2 512,2 

Zyski (straty) zatrzymane (6 314,7) 1 528,1 3 579,6 

II. Kapitał własny ogółem ( I + II ) 3 009,7 6 625,6 8 604,0 

III. Zobowiązania długoterminowe 87 088,1 76 777,9 70 710,5 

Rezerwa na odprawy emerytalne 53,4 53,4 58,6 

Kredyty i pożyczki otrzymane 80 650,7 69 157,7 67 376,4 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 5 270,6 5 583,6 819,7 

Rezerwa z tyt. podatku odroczonego  1 052,2 1 868,5 2 328,0 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61,2 114,7 127,8 

IV. Zobowiązania krótkoterminowe 80 743,6 55 719,6 48 423,0 

Kredyty i pożyczki otrzymane 28 142,9 25 893,3 21 846,7 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 2 250,3 2 092,7 1 226,5 

Zobowiązania z tyt. bieżącego podatku 

dochodowego 

- - - 

Zobowiązania handlowe i inne zobowiązania 

krótkoterminowe 
49 219,7 26 259,4 24 215,1 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

kosztów 
1 130,7 1 474,1 1 134,7 

Pasywa razem 170 841,5 139 123,0 127 737,5 

     

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN na jedną 

akcję): 
   

podstawowa  0,06 0,13 0,17 

rozwodniona 0,06 0,13 0,17 
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3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

 

3.1. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2011 

  
Kapitał 
akcyjny 

Kapitał 
akcyjny 
korekta 

hiperinflacyjna 

Kapitał 
akcyjny 
ogółem 

Kapitał 
zapasowy 

ogólny 

Kapitał z 
wyceny 

programów 
motywacyjnych 

Zyski 
zatrzymane Razem 

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

Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2011 

      
Stan na 1 stycznia 2011 roku 511,7 908,9 1 420,6 1 091,6 2 585,3 1 528,1 6 625,6 

Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 

      
Podział wyniku 0,0 0,0 0,0 3 756,2 0,0 -3 756,2 0,0 

Zysk netto okresu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4 086,6 -4 086,6 

Inne całkowite dochody ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Całkowite dochody ogółem za okres 0,0 0,0 0,0 3 756,2 0,0 -7 842,8 -4 086,6 

Transakcje w właścicielami, ujęte  
bezpośredni w kapitale własnym 

     
Dopłaty od i wpłaty do właścicieli 

       
Koszt płatności w formie papierów 
wartościowych rozliczanych w instrumentach 
finansowych 0,0 0,0 0,0 0,0 470,8  0,0 470,8 

Dywidendy uchwalone 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dopłaty od i wpłaty do właścicieli ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 470,8 0,0 470,8 

Stan na 30 września 2011 roku 511,7 908,9 1 420,6 4 847,8 3 056,1 -6 314,7 3 009,8 
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3.2. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 

  
Kapitał 
akcyjny 

Kapitał 
akcyjny 
korekta 

hiperinflacyjna 

Kapitał 
akcyjny 
ogółem 

Kapitał 
zapasowy 

ogólny 

Kapitał z 
wyceny 

programów 
motywacyjnych 

Zyski 
zatrzymane Razem 

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

        
Stan na 01 stycznia 2010 roku 511,7 908,9 1 420,6 520,6 2 155,9 17 342,9 21 440,0 

Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 

      
Podział wyniku 0,0 0,0 0,0 571,0 0,0 -571,0 0,0 

Zysk netto okresu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 756,2 3 756,2 

Inne całkowite dochody ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Całkowite dochody ogółem za okres 0,0 0,0 0,0 571,0 0,0 3 185,2 3 756,2 

Transakcje w właścicielami, ujęte 
 bezpośredni w kapitale własnym 

     
Dopłaty od i wpłaty do właścicieli 

       
Koszt płatności w formie papierów 
wartościowych rozliczanych w instrumentach 
finansowych 0,0 0,0 0,0 0,0 429,4 0,0 429,4 

Dywidendy uchwalone 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19 000,0 -19 000,0 

Dopłaty od i wpłaty do właścicieli ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 429,4 -19 000,0 -18 570,6 

Stan na 31 grudnia 2010 roku 511,7 908,9 1 420,6 1 091,6 2 585,3 1 528,1 6 625,6 
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3.3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 

  
Kapitał 
akcyjny 

Kapitał 
akcyjny 
korekta 

hiperinflacyjna 

Kapitał 
akcyjny 
ogółem 

Kapitał 
zapasowy 

ogólny 

Kapitał z 
wyceny 

programów 
motywacyjnych 

Zyski 
zatrzymane Razem 

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

Dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2010 

      
Stan na 1 stycznia 2010 roku 511,7 908,9 1 420,6 520,6 2 155,9 17 342,9 21 440,0 

Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 

      
Podział wyniku 0,0 0,0 0,0 571,0 0,0 -571,0 0,0 

Zysk netto okresu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 807,7 5 807,7 

Inne całkowite dochody ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Całkowite dochody ogółem za okres 0,0 0,0 0,0 571,0 0,0 5 236,7 5 807,7 

Transakcje w właścicielami, ujęte  
bezpośredni w kapitale własnym 

     
Dopłaty od i wpłaty do właścicieli 

       
Koszt płatności w formie papierów 
wartościowych rozliczanych w instrumentach 
finansowych 0,0 0,0 0,0 0,0 356,3 0,0 356,3 

Dywidendy uchwalone 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -19 000,0 -19 000,0 

Dopłaty od i wpłaty do właścicieli ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 356,3 0,0 -18 643,7 

Stan na 30 września 2010 roku 511,7 908,9 1 420,6 1 091,6 2 512,2 3 579,6 8 604,0 
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4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  

1.07.2011-
30.09.2011 

1.01.2011-
30.09.2011 

1.07.2010-
30.09.2010 

1.01.2010-
30.09.2010 

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

A.      Działalność operacyjna         

I.        Zysk (strata) za rok bieżący 2 805,3 (4 086,6) 2 699,1 5 807,7 

II.       Korekty razem (6 010,4) 2 874,9 2 164,9 4 051,8 

1.      Amortyzacja środków trwałych i wartości 
niematerialnych 1 434,1 4 211,4 1 261,6 3 797,3 

2.      (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (31,9) (31,9) -125,0 - 

3.      Odsetki dotyczące działalności finansowej 
i inwestycyjnej 2 219,9 5 880,8 3 396,5 5 579,4 

4.      (Zyski) / straty z tyt. różnic kursowych 498,1 535,6 - - 

5.      Podatek dochodowy 705,6 (1 689,1) (120,7) (642,6) 

- wykazany w rachunku zysków i strat 705,6 (816,3) 806,3 1 805,0 

- zwrócony (zapłacony) w okresie sprawozdawczym 0,0 (872,8) (927,0) (2 447,6) 

6.      Zmiana stanu pozycji bilansowych (10 993,1) (6 502,7) (2 382,8) (5 038,6) 

- zmiana stanu rezerw -  -  -  -  

- zmiana stanu zapasów (615,2) (5 654,3) (3 488,3) (2 074,1) 

-zmiana stanu rozrachunków i rozliczeń 
międzyokresowych 10 377,9 (848,4) 1 105,5 (2 964,5) 

7.      Inne korekty 156,9 470,8 135,3 356,3 

III.      Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (3 205,1) (1 211,7) 4 864,0 9 859,5 

          
B.      Działalność inwestycyjna         

I.        Wpływy  70,4 70,4 - - 

1.      Sprzedaż środków trwałych i wartości 
niematerialnych  70,4 70,4 -  -  

2.      Otrzymane spłaty pożyczek / obligacji i odsetek - - - - 

II.       Wydatki (588,5) (2 089,1) (1 933,1) (4 544,8) 

1.      Nabycie środków trwałych i wartości 
niematerialnych (588,5) (2 089,1) (1 933,1) (4 544,8) 

2.      Pożyczki, obligacje udzielone jednostkom 
powiązanym -  -  -  -  

III.      Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (518,1) (2 018,7) (1 933,1) (4 544,8) 

          
C.      Działalność finansowa          

I.        Wpływy  7 037,0 10 404,3 (2 418,9) 23 853,9 

1.      Kredyty otrzymane 7 037,0 10 404,3 (2 418,9) 23 853,9 

II.       Wydatki  (2 370,8) (5 219,1) (306,9) (30 903,2) 

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

2.      Spłaty kredytów - - - (7 157,2) 

3.      Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego (675,1) (2 141,0) (306,9) (693,8) 

4.      Odsetki (1 695,7) (3 078,1) - (4 052,2) 

III.      Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 4 666,2 5 185,2 (2 725,8) (7 049,3) 

          
D.      Przepływy pieniężne netto, razem 943,0 1 954,8 205,1 (1 734,6) 

E.      Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 943,0 1 954,8 205,1 (1 734,6) 

F.      Środki pieniężne na początek okresu 1 294,5 282,7 201,9 2 141,6 

G.      Środki pieniężne na koniec okresu 2 237,5 2 237,5 407,0 407,0 
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5. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

5.1. INFORMACJE OGÓLNE 

5.1.1. Jednostka sprawozdawcza 

Jednostką sprawozdawczą 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 utworzona aktem notarialnym z dnia 
17 grudnia 1990 roku. 
 
Spółka Harper Hygienics S.A. („Spółka”) 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 została zawiązana na czas nieograniczony. 

 
5.1.2. Przedmiot działalności i struktura Jednostki sprawozdawczej 

Spółka zajmuje się produkcją artykułów higieniczno – kosmetycznych. Czas trwania jednostki 
sprawozdawczej nie jest ograniczony. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało przy 
zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. 
 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 
 
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji 
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

5.2. PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MIĘDZYNARODOWYCH 

STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 

5.2.1. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Harper Hygienics S.A. za III kwartał 2011 roku zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna 
Sprawozdawczość Finansowa oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi 
zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unie Europejską, 
opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania skróconego sprawozdania finansowego, a 
także z wymogami „Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych” (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19 lutego 
2009 r. z późn. zm.). 
 

5.2.2. Stosowane zasady rachunkowości   

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, 
za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych.  
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Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania 
finansowego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010.  

Niniejsze kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji i ujawnień wymaganych 
przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym 
sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r. 

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2010 

Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości oraz zatwierdzone przez UE wchodzą w życie w roku 2010: 

 MSSF 1 (znowelizowany) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” zatwierdzony w UE w dniu 
25 listopada 2009 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych począwszy od 
1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie), 

 MSSF 3 (znowelizowany) „Połączenia jednostek gospodarczych” zatwierdzony w UE w dniu 
3 czerwca 2009 roku (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, zatwierdzone w UE w dniu 23 czerwca 2010 roku 
(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych począwszy od 1 stycznia 2010 roku lub po tej 
dacie), 

 Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji”- Transakcje płatności w formie akcji rozliczane 
w środkach pieniężnych w grupie kapitałowej zatwierdzone w UE w dniu 23 marca 2010 roku 
(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” zatwierdzone 
w UE w dniu 3 czerwca 2009 roku (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, zatwierdzone w UE w dniu 15 września 2009 roku (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 oraz KIMSF 16) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i 
uściślenie słownictwa, zatwierdzone w UE w dniu 23 marca 2010 roku (obowiązujące 
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie),  

 Interpretacja KIMSF 12 „Umowy na usługi koncesjonowane" zatwierdzona w UE w dniu 
25 marca 2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 
30 marca 2009 roku lub po tej dacie), 

 Interpretacja KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości” zatwierdzona w UE 
w dniu 22 lipca 2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2010 roku lub po tej dacie), 

 Interpretacja KIMSF 16 „Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej 
za granicą”- zatwierdzona w UE w dniu 4 czerwca 2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie), 

 Interpretacja KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom” 
zatwierdzona w UE w dniu 26 listopada 2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 listopada 2009 roku lub po tej dacie), 

 Interpretacja KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów” zatwierdzona w UE w dniu 
27 listopada 2009 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 
1 listopada 2009 roku lub po tej dacie). 
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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. 

Zatwierdzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała 

następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i 

zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie: 

 Zmiany do MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” – 
Uproszczenie wymogów dotyczących ujawnień przez jednostki powiązane z państwem oraz 
doprecyzowanie definicji jednostek powiązanych, zatwierdzone w UE w dniu 19 lipca 2010 roku 
(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, zatwierdzone w UE w dniu 23 grudnia 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 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, 
zatwierdzone w UE w dniu 30 czerwca 2010 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 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 w ramach 
minimalnych wymogów finansowania, zatwierdzone w UE w dniu 19 lipca 2010 roku 
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 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, KIMSF 13) 
ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące dla 
okresów rocznych rozpoczynających się - w zależności od standardu/interpretacji - od 1 lipca 
2010 roku lub od 1 stycznia 2011 lub po tych datach, 

 Interpretacja KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy 
instrumentów kapitałowych” zatwierdzona w UE w dniu 23 lipca 2010 roku (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 

skonsolidowanego 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 MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – Ciężka Hiperinflacja i usunięcie 
sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie), 

 Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – transfery aktywów 
finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 
2011 roku lub po tej dacie), 
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 Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” - Podatek odroczony: realizacja aktywów 
(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub 
po tej dacie). 

Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby 
istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez 
jednostkę na dzień bilansowy, z wyjątkiem MSSF 9.”Instrumenty finansowe”, który będzie 
obowiązkowy dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2013 i mógłby 
mieć istotny wpływ na klasyfikację i wycenę aktywów finansowych. Grupa nie planuje wcześniejszego 
zastosowania tego standardu, zakres jego wpływu nie został oszacowany. 

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do 
stosowania na dzień bilansowy. 

5.2.3. Zmiany wielkości szacunkowych 

W okresie 1 stycznia – 31 września 2011 nie wystąpiły istotne zmiany w wielkościach szacunkowych.  

5.2.4. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności 

Szeroki wachlarz produktów Harper Hygienics S.A. w dużym stopniu eliminuje wpływ sezonowości 

bądź cykliczności sprzedaży właściwy dla niektórych grup produktowych. Grupą produktową, która 

charakteryzuje się największą cyklicznością sprzedaży jest grupa chusteczek nawilżanych. Sprzedaż 

produktów z tej grupy przypada w około 30% na miesiące letnie (czerwiec – sierpień). Jednakże ze 

względu na wysoki i rosnący udział w całym portfolio produktów z innych grup produktowych wpływ 

sezonowości występujący w sprzedaży chusteczek nawilżanych jest niwelowany i różnica w poziomie 

sprzedaży pomiędzy kwartałami wyraźnie się obniża na przestrzeni ostatnich lat.  

5.2.5. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe  

W okresie 1 stycznia – 30 września 2011 roku Spółka poniosła koszty o charakterze jednorazowym w 

wysokości 714,4 tys. zł. obejmujące koszty utylizacji wycofanych surowców i półproduktów w ramach 

projektu optymalizacji i harmonizacji asortymentu oraz rozliczenia inwentaryzacji magazynów. 

5.2.6. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania i kapitał własny, 
wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze 
względu na ich wielkość, rodzaj lub częstotliwość 

Na dzień 30.09.2011 roku zostało rozpoznane aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 
wysokości 65,5 tys. zł. wynikające ze straty podatkowej. Aktywo i zobowiązanie wykazywane przez 
Spółkę podlegało całkowitemu skompensowaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Po 
dokonaniu kompensaty aktywa z rezerwa z tyt. podatku odroczonego, sprawozdaniu finansowym 
wykazuje się zobowiązanie w kwocie 1 052,2 tys. zł. 

5.2.7. Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy za okres 01.01–31.09.2011 roku został rozliczony w czasie i określony na 
podstawie oszacowanej efektywnej średniorocznej stawki podatkowej wg stawki na poziomie 17% (3 
miesiące zakończone 31 września 2010: stawka na poziomie 24%). 

5.2.8. Dywidendy 

W trzecim kwartale 2011 roku nie została wypłacona (zadeklarowana) dywidenda. 

5.2.9. Zysk (strata) przypadający na jedna akcje 

Podstawowy zysk (stratę) na akcje wylicza sie jako iloraz zysku (straty) 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. 
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Na dzień bilansowy Spółka nie posiada instrumentów powodujących rozwodnienie ilości akcji, dlatego 

też nie jest prezentowany zysk (strata) rozwodniony. W związku z powyższym zysk (strata) 

podstawowy na jedna akcje jest równy zyskowi (stracie) rozwodnionemu na jedna akcje. 

 

  
1.07.2011-
30.09.2011 

1.01.2011-
30.09.2011 

1.07.2010-
30.09.2010 

1.01.2010-
30.09.2010 

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

          

Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy 
Spółki (tys. PLN) 2 805,3 (4 086,6) 2 699,1 5 807,7 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 51 170 000 51 170 000 51 170 000 51 170 000 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN na jedną 
akcję) 0,05 (0,08) 0,05 0,11 

 

 

5.2.10. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 
wartościowych 

W trzecim kwartale 2011 roku nie nastąpiła  emisja, wykup lub spłata nieudziałowych i kapitałowych 
papierów wartościowych. 

5.2.11. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone 
sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu a mogące w znaczący sposób 
wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe   

Po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe nie wystąpiły zdarzenia 
mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 

 

5.3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 

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

Spółka w notach do skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Harper Hygienics zawarła, zdaniem Zarządu, wszystkie istotne informacje dotyczące 

segmentów operacyjnych potrzebne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, 

wobec czego niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Harper Hygienics 

S.A. powinno być czytane łącznie ze skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym.  

5.3.2 Informacje geograficzne  

Spółka działa w trzech głównych obszarach geograficznych – w Polsce, będącym krajem jej siedziby, 

na Ukrainie, w Rosji.  

 

5.3.3  Informacje o przychodach od głównych klientów  

W ramach przychodów Spółki ze sprzedaży produktów w Polsce największy udział mają przychody 

realizowane na współpracy z jednostką zależną Harper Trade Sp. z o.o.   
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5.4. PODJĘTE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE 

Na dzień 30 września 2011 roku Spółka posiadała następujące podjęte zobowiązania na podstawie 
podpisanych umów lub na podstawie innych wiążących decyzji i dokumentów: 

 

Łączna kwota 
 

(tys. PLN) 

- w tym na następne 
kwartały 2011 rok 

(tys. PLN) 

   

Podjęte zobowiązania do zakupu środków 

trwałych 1 235,2 1 235,2 

   
Razem 1 235,2 1 235,2 

 

5.5. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW 
WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD KONCA OSTATNIEGO 
ROCZNEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 

W trzecim kwartale 2011 roku nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów 
warunkowych. 

 

5.6. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki  w dniu 

14 listopada 2011 roku. 


