
Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. 
Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 r. 

Sprawozdanie sporządzono w tys. zł 

 

 

1 

 

 

 
 

 
Skonsolidowany Raport Kwartalny  
za III kwartał 2019 roku 

Esotiq & Henderson S.A.  
 
 

 

 

  



Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. 
Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 r. 

Sprawozdanie sporządzono w tys. zł 

 

 

2 

 

      

 

Spis treści 
 

1 Wybrane dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego .............................................................. 4 

2 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej .......................................................... 6 

3 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów .................................................... 8 

4 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ............................................ 9 

5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych .................................................................. 11 

6 Wybrane dane jednostkowego sprawozdania finansowego ................................................................. 13 

7 Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej .............................................................. 15 

8 Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów ........................................................ 17 

9 Śródroczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym ........................................................ 18 

10 Śródroczny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych ............................................................... 20 

11 Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje 

objaśniające ..................................................................................................................................................... 22 

11.1 Informacje ogólne ........................................................................................................... 22 

11.2 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ........................ 23 

11.3 Istotne wydarzenia w Grupie Kapitałowej Esotiq & Henderson w III kwartale 2019 ......... 26 

11.4 Czynniki i zdarzenia w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ 

na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe ....................................................................... 26 

11.5 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej 

Esotiq & Henderson w prezentowanym okresie ......................................................................... 27 

11.6 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 27 

11.7 Informacje o istotnych zobowiązaniach z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych ... 27 

11.8 W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o 

zmianie sposobu (metody) jej ustalania. .................................................................................... 27 

11.9 Informacje dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu 

lub wykorzystania tych aktywów. ............................................................................................... 27 

11.10 Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych ........................................ 27 

11.11 Korekty błędów poprzednich okresów ............................................................................. 27 

11.12 Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień 

umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych 

do końca okresu sprawozdawczego. ......................................................................................... 28 

11.13 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych ........................................................................................................................... 28 

11.14 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie 

i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane ....................... 28 

11.15 Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego .................................................... 28 



Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. 
Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 r. 

Sprawozdanie sporządzono w tys. zł 

 

 

3 

 

11.16 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych ............................................................. 29 

11.17 Informacja o utworzeniu, zwiększeniu i rozwiązaniu rezerw ............................................ 32 

11.18 Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów ................................................ 33 

11.19 Informacja o odpisach aktualizujących wartość aktywów finansowych, rzeczowych 

aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów ............................. 34 

11.20 Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego ........... 34 

11.21 Transakcje z podmiotami powiązanymi ........................................................................... 36 

11.22 Wskazanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu 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 emitenta 

w okresie od przekazania poprzedniego raportu. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub 

uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania 

raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania 

poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób .................................................................... 36 

11.23 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym .................................................................... 37 

11.24 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej, ekonomicznej Emitenta ................................... 38 

11.25 Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w 

stosunku do wyników prognozowanych ..................................................................................... 38 

11.26 Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej oraz informacje istotne dla 

oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową emitenta. .............................. 38 

11.27 Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 

niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. .................................................... 39 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. 
Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 r. 

Sprawozdanie sporządzono w tys. zł 

 

 

4 

 

1 Wybrane dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE                                                                      
01.01.2019   
30.09.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2018   
30.09.2018 

01.01.2019   
30.09.2019 

01.01.2018-
31.12.2018 

01.01.2018   
30.09.2018 

  tys. złotych tys. złotych tys. złotych tys. EURO tys. EURO tys. EURO 

I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 134 779 155 001 113 710 31 281 36 326 26 733 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 216  8 913  6 265  1 211  2 089  1 473  

III. Zysk (strata) brutto 3 047  7 908  5 661  707  1 853  1 331  

IV. Zysk (strata) netto 1 779  5 830  4 475  413  1 366  1 052  

V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

(855) 1 392  (5 580) (198) 326  (1 312) 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(2 441) (5 895) (3 896) (567) (1 382) (916) 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

2 541  2 970  5 604  590  696  1 318  

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (755) (1 533) (3 872) (175) (359) (910) 

IX. Aktywa razem  140 881 101 902 92 465 32 212 23 698  21 647  

X. Zobowiązania 91 932 56 890 48 386 21 020 13 230  11 328  

XI. Zobowiązania długoterminowe 33 370 6 868 4 869 7 630 1 597  1 140  

XII. Zobowiązania krótkoterminowe  58 562 50 022 43 517 13 390 11 633  10 188  

XIII. Kapitał własny  48 949 45 012 44 079 11 192 10 468  10 320  

XIV. Kapitał zakładowy  224 224 224 51 52  52  

XV. Liczba akcji  2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  
(w zł / EURO)  

1,52  3,30  2,42  0,35  0,77  0,57  

XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500 
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XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
(w zł / EURO) 

1,49  3,23  2,38  0,35  0,76  0,56  

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję  
(w zł / EURO) 

21,92 20,15 19,74 5,01 4,69 4,62 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł / EURO) 

21,92 20,15 19,74 5,01 4,69 4,62 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 
jedną akcję (w zł / EURO) 

0,5  1,00  1,00  0,11 0,23  0,23  
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2 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

  

AKTYWA 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018 

Aktywa trwałe 72 690 35 810 34 499 

Rzeczowe aktywa trwałe 10 075  9 312  7 465  

Aktywa z tytułu prawa użytkowania lokali 35 632  -    -    

Wartość firmy  40  40  40  

Aktywa niematerialne 21 835  21 977  22 381  

Pozostałe aktywa finansowe 61  61  61  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 597  570  702  

Długoterminowe pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe 4 450  3 850  -    

Aktywa obrotowe 68 191  66 092  57 966  

Zapasy 49 335  50 761  41 423  

Należności z tytułu dostaw i usług 11 037  6 962  9 835  

Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 3 811  3 821  4 056  

Pożyczki udzielone 798  924  1 367  

Walutowe kontrakty terminowe  341  -    -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 869  3 624  1 285  

AKTYWA RAZEM 140 881  101 902  92 465  

 
 
    

KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018 

Kapitał własny 48 949  45 012  44 079  

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki 
dominującej 

49 255  46 917  45 444  

Kapitał podstawowy 224  224  224  

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 14 756  14 756  14 756  

Akcje własne (2 006) (2 006) (1 606) 

Kapitały rezerwowe i zapasowe 34 831  29 621  29 621  

Różnice kursowe wynikające z przeliczenia na walutę (144) (123) (112) 

Zyski zatrzymane - zysk/strata z lat ubiegłych (1 734) (2 764) (2 764) 

Zyski zatrzymane - zysk/strata z roku bieżącego 3 328  7 209  5 325  

Udziały niedające kontroli (306) (1 905) (1 365) 

Zobowiązania 91 932  56 890  48 386  
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Zobowiązania długoterminowe 33 370  6 868  4 869  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 455  3 319  3 325  

Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 1 571  2 000  -    

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 1 166  1 094  1 089  

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe  
z tytułu leasingów lokali 

27 029  -    -    

Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia  
międzyokresowe 

149  455  455  

 Zobowiązania krótkoterminowe 58 562  50 022  43 517  

Rezerwy 289  297  257  

Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 19 157 11 566  13 441  

Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów  
bankowych i pożyczek 

429  500  833  

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 604  2 306  1 977  

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe  
z tytułu leasingów lokali 

9 016  -    -    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 20 541  28 254  19 590  

Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia  
międzyokresowe 

4 328  5 449  5 199  

Zobowiązania z tytułu dywidendy 1 069  -    2 172  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 129  1 634  -    

Walutowe kontrakty terminowe -    16  48  

KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 140 881  101 902  92 465  
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3 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów  

 

  
01.01.2019   
30.09.2019 

01.07.2019 
30.09.2019 

01.01.2018   
30.09.2018 

01.07.2018 
30.09.2018 

  
narastająco 

2019 
III kwartał 

2019 
narastająco 

2018 
III kwartał 

2018 

 Działalność kontynuowana  

Przychody ze sprzedaży towarów i usług 134 779  50 393  113 710  41 030  

Koszty sprzedanych towarów  53 217  20 725  42 108  15 737  

Zysk/strata brutto ze sprzedaży 81 562  29 668  71 602  25 293  

Koszty sprzedaży 62 875  22 296  53 089  18 455  

Koszty ogólnego zarządu 14 928  5 337  12 304  4 461  

Pozostałe przychody operacyjne 2 876  512  1 309  529  

Pozostałe koszty operacyjne 1 419  86  1 253  605  

Zysk/strata z działalności operacyjnej 5 216  2 461  6 265  2 301  

Przychody finansowe 26  8  231  68  

Koszty finansowe 2 195  988  835  294  

Zysk/strata brutto 3 047  1 481  5 661  2 075  

Podatek dochodowy 1 268  525  1 186  766  

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej 1 779  956  4 475  1 309  

Działalność zaniechana 

Zysk/strata za rok obrotowy na działalności 
zaniechanej 

-    -    -    -    

Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy 1 779  956  4 475  1 309  
     

Zysk/ strata netto przypadający na: 1 779  956  4 475  1 309  

Akcjonariuszy jednostki dominującej 3 328  1 516  5 325  1 633  

Udziały niedające kontroli (1 549) (560) (850) (324) 
     

Pozostałe dochody całkowite (144) (25) (112) 24  

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających  
za granicą  

(144) (25) (112) 24  

Dochody całkowite razem 1 635  931  4 363  1 333  

Dochody całkowite przypadające na: 1 635  931  4 363  1 333  

Akcjonariuszy jednostki dominującej 3 184  1 491  5 213  1 657  

Udziały niedające kontroli (1 549) (560) (850) (324) 

Zysk / strata na jedną akcję w zł:         

Z działalności kontynuowanej     

Podstawowy 1,52  0,69  2,42  0,76  

Rozwodniony 1,49  0,68  2,38  0,73  

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej -    -    -    -    

Podstawowy 1,52  0,69  2,42  0,76  

Rozwodniony 1,49  0,68  2,38  0,73  
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4 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  

 

za okres  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 
Udziały 

mniejszości 
Kapitał własny 

ogółem 

01.01.2019   30.09.2019 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka 
ze 

sprzedaży 
akcji  

Akcje 
własne 

Kapitały 
rezerwowe  
i zapasowe 

Różnice 
kursowe   

z 
przeliczenia  

Zysk/ 
strata z lat 
ubiegłych  

i roku 
bieżącego 

Razem     

Saldo na początek okresu  224  14 756  (2 006) 29 621  (123) 4 445  46 917  (1 905) 45 012  

Dochody całkowite razem -    -    -    -    (21) 3 428  3 407  (1 515) 1 892  

Różnice kursowe z wyceny jednostek 
działających za granicą  

-    -    -    -    (21) 100  79  34  113  

Zysk/ strata za rok obrotowy -    -    -    -    -    3 328  3 328  (1 549) 1 779  

Pozostałe zmiany w kapitale własnym -    -    -    5 210  -    (6 279) (1 069) 3 114  2 045  

Emisja kapitału akcyjnego -    -    -    -    -    -    -    3 218  3 218  

Podział wyniku finansowego za rok ubiegły -    -    -    5 210  -    (6 279) (1 069) -    (1 069) 

Korekta wyniku lat ubiegłych -    -    -    -    -    -    -    (104) (104) 

Saldo na koniec okresu 224  14 756  (2 006) 34 831  (144) 1 594  49 255  (306) 48 949  

 

 

 

za okres  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 
Udziały 

mniejszości 
Kapitał własny 

ogółem 

01.01.2018 - 31.12.2018 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka 
ze 

sprzedaży 
akcji  

Akcje 
własne 

Kapitały 
rezerwowe  
i zapasowe 

Różnice 
kursowe  

z 
przeliczenia  

Zysk/ strata 
z lat 

ubiegłych  
i roku 

bieżącego 

Razem     

Saldo na początek okresu  224  14 756  -    23 641  (94) 5 390  43 917  (494) 43 423  

Dochody całkowite razem -    -    -    -    (29) 7 181  7 152  (1 406) 5 746  

Różnice kursowe z wyceny jednostek 
działających za granicą  

-    -    -    -    (29) (28) (57) (27) (84) 

Zysk/ strata za rok obrotowy -    -    -    -    -    7 209  7 209  (1 379) 5 830  
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Pozostałe zmiany w kapitale własnym -    -    (2 006) 5 980  -    (8 126) (4 152) (5) (4 157) 

Nabycie akcji własnych -    -    (2 006) -    -    -    (2 006) -    (2 006) 

Podział wyniku finansowego za rok ubiegły -    -    -    5 980  -    (8 115) (2 135) -    (2 135) 

Korekta wyniku lat ubiegłych -    -    -    -    -    (11) (11) (5) (16) 

Saldo na koniec okresu 224  14 756  (2 006) 29 621  (123) 4 445  46 917  (1 905) 45 012  

 

 

za okres  Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 
Udziały 

mniejszości 
Kapitał własny 

ogółem 

01.01.2018-30.09.2018 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży 

akcji  

Kapitały 
rezerwowe  
i zapasowe 

Różnice 
kursowe   

z 
przeliczenia  

Zysk/ strata 
z lat 

ubiegłych  
i roku 

bieżącego 

Razem     

Saldo na początek okresu 224  14 756  23 641  (94) 5 390  43 917  (494) 43 423  

Dochody całkowite razem -    -    -    (18) 5 297  5 279  (866) 4 413  

Różnice kursowe z wyceny jednostek 
działających za granicą  

-    -    -    (18) (28) (46) (16) (62) 

Zysk/ strata za rok obrotowy -    -    -    -    5 325  5 325  (850) 4 475  

Pozostałe zmiany w kapitale własnym -    -    5 980  -    (8 126) (3 752) (5) (3 757) 

Podział wyniku finansowego -    -    5 980  -    (8 115) (2 135) -    (2 135) 

Korekta wyniku lat ubiegłych -    -    -    -    (11) (11) (5) (16) 

Saldo na koniec okresu 224  14 756  29 621  (112) 2 561  45 444  (1 365) 44 079  
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5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

 

METODA POŚREDNIA 
01.01.2019   
30.09.2019 

01.07.2019 
30.09.2019 

01.01.2018   
30.09.2018 

01.07.2018 
30.09.2018 

  
narastająco 

2019 
III kwartał 

2019 
narastająco 

2018 
III kwartał 

2018 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

        

Zysk/ strata netto przypadający na jednostkę 
dominującą 

3 328  1 516  5 325  1 633  

Korekty o pozycje: (4 183) (2 493) (10 905) (8 840) 

Udziały niedające kontroli (1 549) (560) (849) (323) 

Amortyzacja 9 507  3 377  2 447  879  

Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych (334) (692) (71) 167  

Koszty i przychody z tytułu odsetek 1 541  564  211  61  

Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej 35  9  7  5  

Zmiana stanu rezerw 128  48  367  51  

Zmiana stanu zapasów 1 427  4 130  (6 205) (6 171) 

Zmiana stanu należności i rozliczeń  
międzyokresowych czynnych 

(4 694) (1 270) (7 151) (5 848) 

Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń 
międzyokresowych biernych 

(9 130) (8 498) 432  2 247  

Bieżący podatek dochodowy 1 156  386  334  112  

Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy (2 668) (385) (416) (20) 

Inne korekty 398  398  (11) -    

Przepływy środków pieniężnych netto   
z działalności operacyjnej 

(855) (977) (5 580) (7 207) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i aktywów 
niematerialnych  

74  70  6  -    

Spłaty udzielonych pożyczek 150  30  -    -    

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych  
i aktywów niematerialnych 

(2 665) (1 723) (3 902) (1 083) 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 
inwestycyjnej 

(2 441) (1 623) (3 896) (1 083) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

Wpływy z kredytów i pożyczek 7 591  2 300  11 925  8 036  

Wpływy netto z emisji udziałów w spółce zależnej 3 218  3 218  -    -    

Spłata kredytów i pożyczek (500) 377  (3 767) (167) 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

(7 284) (2 945) (735) (234) 

Nabycie akcji własnych -    -    (1 606) (205) 
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Zapłacone odsetki (1 610) (617) (250) (71) 

Inne 1 126  756  37  (355) 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 
finansowej 

2 541  3 089  5 604  7 004  

Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 

(755) 489  (3 872) (1 286) 

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych 
oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek 
okresu 

3 624 -    5 157 -    

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych 
oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec 
okresu 

2 869 489  1 285  (1 286) 
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6 Wybrane dane jednostkowego sprawozdania finansowego 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE                                                                      
01.01.2019 
30.09.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2018 
30.09.2018 

01.01.2019 
30.09.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2018 
30.09.2018 

  tys. złotych tys. złotych tys. złotych tys. EURO tys. EURO tys. EURO 

I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług  132 615  153 820  112 751  30 779  36 050  26 508  

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 791  10 834  7 810  1 808  2 539  1 836  

III. Zysk (strata) brutto 6 028  7 630  7 296  1 399  1 788  1 715  

IV. Zysk (strata) netto 4 767  6 142  6 111  1 106  1 439  1 437  

V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

174  2 190  (5 057) 40  513  (1 189) 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(3 003) (6 245) (3 899) (697) (1 464) (917) 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

218  2 970  5 598  51  696  1 316  

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (2 611) (1 085) (3 358) (606) (254) (789) 

IX. Aktywa razem  137 310  103 729 96 263 31 395  24 123 22 537 

X. Zobowiązania  85 250  55 367  47 532  19 492  12 876  11 128  

XI. Zobowiązania długoterminowe 28 896  6 868 4 869 6 607  1 597 1 140 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe  56 354  48 499  42 663  12 885  11 279  9 988  

XIII. Kapitał własny  52 060  48 362  48 731  11 903  11 247  11 409  

XIV. Kapitał zakładowy  224  224 224 51  52 52 

XV. Liczba akcji  2 233 500  2 233 500 2 233 500 2 233 500  2 233 500 2 233 500 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  
(w zł / EURO)  

2,18  2,81  2,78  0,51  0,66  0,65  

XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500  2 233 500 2 233 500 2 233 500  2 233 500 2 233 500 

XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 2,13  2,75  2,74  0,50  0,64 0,64 
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(w zł / EURO) 

XIX. Wartość księgowa na jedną akcję  
(w zł / EURO) 

23,31  21,65 21,82 5,33  5,04 5,11 

XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł / EURO) 

23,31  21,65 21,82 5,33  5,04 5,11 

XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 
na jedną akcję (w zł / EURO) 

0,50  1,00  1,00  0,11  0,23  0,23  
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7 Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 

AKTYWA 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018 

Aktywa trwałe 67 861  33 162  35 071  

Rzeczowe aktywa trwałe 7 040 6 069 5 652 

Aktywa z tytułu prawa użytkowania lokali 30 027 -    -    

Aktywa niematerialne 21 828 21 969 22 380 

Pozostałe aktywa finansowe 3 365 147 2 487 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 151 1 127 702 

Długoterminowe pozostałe należności i rozliczenia 
międzyokresowe 

4 450 3 850 -    

Aktywa obrotowe 69 449  70 567  61 192  

Zapasy 48 340 49 921 40 800 

Należności z tytułu dostaw, robót i usług 13 444 7 890 10 899 

Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe 

2 045 2 416 3 003 

Pożyczki udzielone 4 385 6 834 5 257 

Walutowe kontrakty terminowe  341  -    -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 894 3 506 1 233 

AKTYWA RAZEM 137 310  103 729  96 263  
    

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018 

Kapitał własny 52 060  48 362  48 731  

Kapitał podstawowy 224 224 224 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

14 756 14 756 14 756 

Akcje własne (2 006) (2 006) (1 606) 

Pozostałe kapitały zapasowe 34 319 29 246 29 246 

Zyski zatrzymane - zysk/strata z roku bieżącego 4 767  6 142 6 111 

ZOBOWIĄZANIA 85 250  55 367  47 532  

Zobowiązania długoterminowe 28 896  6 868  4 869  

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 455 3 319 3 325 

Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 1 571  2 000  -    

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 1 166 1 094 1 089 

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe  
z tytułu leasingów lokali 

22 555 -    -    

Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe 

149 455 455 

 Zobowiązania krótkoterminowe 56 354  48 499  42 663  

Rezerwy 178 178 173 
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Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 19 157 11 566 13 441 

Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów 
bankowych i pożyczek 

429  500  833  

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 604 2 306 1 977 

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe  
z tytułu leasingów lokali 

7 767 -    -    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 19 784 27 046 18 935 

Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe 

4 238 5 277 5 047 

Zobowiązania z tytułu dywidendy 1 069  -    2 172  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 128  1 610  37  

Walutowe kontrakty terminowe -    16  48  

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 137 310  103 729  96 263  
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8 Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

WARIANT KALKULACYJNY   
01.01.2019 
30.09.2019 

01.07.2019 
30.09.2019 

01.01.2018 
30.09.2018 

01.07.2018 
30.09.2018 

  
narastająco 

2019 
III kwartał 

2019 
narastająco 

2018 
III kwartał 

2018 

 Działalność kontynuowana  

Przychody ze sprzedaży towarów i usług 132 615  49 539  112 751  40 692  

Koszty sprzedanych towarów  53 417  20 802  42 032  15 732  

Zysk/strata brutto ze sprzedaży 79 198  28 737  70 719  24 960  

Koszty sprzedaży 58 102  20 506  50 965  17 603  

Koszty ogólnego zarządu 14 605  5 219  11 785  4 312  

Pozostałe przychody operacyjne 2 718  467  1 091  436  

Pozostałe koszty operacyjne 1 418  87  1 250  602  

Zysk/strata z działalności operacyjnej 7 791  3 392  7 810  2 879  

Przychody finansowe 223  60  321  99  

Koszty finansowe 1 986  867  835  294  

Zysk/strata brutto 6 028  2 585  7 296  2 684  

Podatek dochodowy 1 261  523  1 185  765  

Zysk/strata netto z działalności 
kontynuowanej 

4 767  2 062  6 111  1 919  

Działalność zaniechana 

Zysk/strata za rok obrotowy na działalności 
zaniechanej 

-    -    -    -    

Zysk/strata netto za okres sprawozdawczy 4 767  2 062  6 111  1 919  

Dochody całkowite razem 4 767  2 062  6 111  1 919  

Zysk / strata na jedną akcję w zł:         

Z działalności kontynuowanej     

Podstawowy 2,18  0,94  2,78  0,89  

Rozwodniony 2,13  0,92  2,74  0,86  

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej     

Podstawowy 2,18  0,94  2,78  0,89  

Rozwodniony 2,13  0,92  2,74  0,86  
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9 Śródroczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym  

 

01.01.2019 30.09.2019 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka 
ze 

sprzedaży 
akcji 

powyżej 
ich 

wartości 
nominalnej 

Akcje 
własne 

Kapitały 
rezerwowe 
i zapasowe 

Zysk/ 
strata z lat 
ubiegłych 

i roku 
bieżącego 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Saldo na początek okresu przed 
przekształceniem 

224  14 399  (2 006) 29 246  6 142  48 005  

Zmiany zasad polityki 
rachunkowości związana  
z przejściem na MSR 

-    357  -    -    -    357  

Saldo na początek okresu po 
korektach (po przekształceniu) 

224  14 756  (2 006) 29 246  6 142  48 362  

Dochody całkowite razem -    -    -    -    4 767  4 767  

Zysk/ strata za rok obrotowy -    -    -    -    4 767  4 767  

Pozostałe zmiany w kapitale 
własnym 

-    -    -    5 073  (6 142) (1 069) 

Podział wyniku finansowego -    -    -    5 073  (6 142) (1 069) 

Saldo na koniec okresu 224  14 756  (2 006) 34 319  4 767  52 060  

 

 

01.01.2018-31.12.2018 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka 
ze 

sprzedaży 
akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Akcje 
własne 

Kapitały 
rezerwowe 
i zapasowe 

Zysk/ 
strata z lat 
ubiegłych 

i roku 
bieżącego 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Saldo na początek okresu przed 
przekształceniem 

224  14 399  -    23 302  8 115  46 040  

Zmiany zasad polityki 
rachunkowości związana  
z przejściem na MSR 

-    357  -    -    -    357  

Saldo na początek okresu po 
korektach (po przekształceniu) 

224  14 756  -    23 302  8 115  46 397  

Dochody całkowite razem -    -    -    -    6 142  6 142  

Zysk/ strata za rok obrotowy -    -    -    -    6 142  6 142  

Pozostałe zmiany w kapitale 
własnym 

-    -    (2 006) 5 944  (8 115) (4 177) 

Podział wyniku finansowego -    -    -    5 944  (8 115) (2 171) 

Nabycie akcji własnych -    -    (2 006) -    -    (2 006) 

Saldo na koniec okresu 224  14 756  (2 006) 29 246  6 142  48 362  
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01.01.2018-30.09.2018 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka 
ze 

sprzedaży 
akcji 

powyżej 
ich 

wartości 
nominalnej 

Akcje 
własne 

Kapitały 
rezerwowe 

i 
zapasowe 

Zysk/ 
strata z lat 
ubiegłych 

i roku 
bieżącego 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Saldo na początek okresu 
przed przekształceniem 

224  14 399  -    23 302  8 115  46 040  

Zmiany zasad polityki 
rachunkowości związana  
z przejściem na MSR 

-    357  -    -    -    357  

Saldo na początek okresu  
po korektach (po 
przekształceniu) 

224  14 756  -    23 302  8 115  46 397  

Dochody całkowite razem -    -    -    -    6 111  6 111  

Zysk/ strata za rok obrotowy -    -    -    -    6 111  6 111  

Pozostałe zmiany w kapitale 
własnym 

-    -    (1 606) 5 944  (8 115) (3 777) 

Podział wyniku finansowego -    -    -    5 944  (8 115) (2 171) 

Nabycie akcji własnych -    -    (1 606) -    -    (1 606) 

Saldo na koniec okresu 224  14 756  (1 606) 29 246  6 111  48 731  
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10 Śródroczny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 

 

METODA POŚREDNIA 
01.01.2019 
30.09.2019 

01.07.2019 
30.09.2019 

01.01.2018 
30.09.2018 

01.07.2018 
30.09.2018 

  
narastająco 

2019 
III kwartał 

2019 
narastająco 

2018 
III kwartał 

2018 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

Zysk/ strata netto 4 767  2 062  6 111  1 919  

Korekty o pozycje: (4 593) (2 019) (11 168) (9 195) 

Amortyzacja 8 364  2 990  2 274  811  

Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych (423) (770) (69) 183  

Koszty i przychody z tytułu odsetek 1 180  488  99  17  

Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej 35  9  7  6  

Zmiana stanu rezerw 136  45  332  40  

Zmiana stanu zapasów 1 581  4 187  (6 030) (6 088) 

Zmiana stanu należności i rozliczeń 
międzyokresowych czynnych 

(5 806) (1 928) (7 467) (6 008) 

Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń 
międzyokresowych biernych 

(8 608) (7 470) (227) 1 753  

Bieżący podatek dochodowy 1 149  383  333  111  

Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy (2 631) (383) (420) (20) 

Inne korekty 430  430  -    -    

Przepływy środków pieniężnych netto  
z działalności operacyjnej 

174  43  (5 057) (7 276) 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i aktywów 
niematerialnych  

74  70  6  -    

Spłaty udzielonych pożyczek 3 384  3 264  -    -    

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych  
i aktywów niematerialnych 

(2 595) (1 674) (3 257) (742) 

Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych  
i stowarzyszonych  

(3 218) (3 218) -    -    

Udzielone pożyczki (648) -    (648) -    

Przepływy środków pieniężnych netto  
z działalności inwestycyjnej 

(3 003) (1 558) (3 899) (742) 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

Wpływy z kredytów i pożyczek 7 591  2 300  11 918  8 029  

Spłata kredytów i pożyczek (500) 377  (3 767) (167) 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

(6 599) (2 741) (735) (233) 

Nabycie akcji własnych -    -    (1 606) (205) 

Zapłacone odsetki (1 400) (548) (249) (70) 

Inne 1 126  756  37  (356) 
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Przepływy środków pieniężnych netto  
z działalności finansowej 

218  144  5 598  6 998  

     

Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych i ekwiwalentów środków 
pieniężnych 

(2 611) (1 371) (3 358) (1 020) 

  

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków 
pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym 
na początek okresu 

3 505  -    4 591  -    

Środki pieniężne, ekwiwalenty środków 
pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym 
na koniec okresu 

894  (1 371) 1 233  (1 020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. 
Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 r. 

Sprawozdanie sporządzono w tys. zł 

 

 

22 

 

11 Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz 
inne informacje objaśniające 

11.1 Informacje ogólne 

 
Jednostka Dominująca Esotiq & Henderson S.A. Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w Gdańsku została 

utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 06 września 2010 roku. Siedziba Jednostki Dominującej 

mieści się w Gdańsku przy ul. Szybowcowej 8a. 

 

Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000370553. Jednostka Dominująca posiada numer statystyczny REGON 

221133543. 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki Dominującej jest:  

• sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

• sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

• sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

• pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa. 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki jest 

następujący:  

 
Zarząd: 

Adam Skrzypek – Prezes Zarządu  

Krzysztof Jakubowski – Wiceprezes Zarządu 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej jest następujący: 

 

Rada Nadzorcza  

Mariusz Jawoszek    Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Małgorzata Głowacka - Pędras  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Jacek Grzywacz   Sekretarz Rady Nadzorczej 

Tomasz Minkina   Członek Rady Nadzorczej 

Marek Szołdrowski   Członek Rady Nadzorczej 

Marek Warzecha   Członek Rady Nadzorczej 

 
 

Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson jest Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna. 

 

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Grupy Kapitałowej przedstawia 

się następująco: 

 

Lp. Nazwa oraz siedziba spółki 

% 
posiadanych 
udziałów w 

kapitale 

% głosów w 
organie 

stanowiącym 
spółki 

Rodzaj 
powiązania 

Metoda 
konsolidacji 

1 

 
Luma sp. z o.o. 
Gdańsk 

 100 %  100 % 
Jednostka 
zależna 

pełna 
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 2 

 
 

 Esotiq Germany GmbH 
 Stuttgart 

 50,50 %  50,50 % 
Jednostka 
zależna 

pełna 

 

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. 

 

Sprawozdania jednostkowe spółek Grupy Kapitałowej są sporządzane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. 

Dla potrzeb sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały one przekształcone na 

MSSF. 

 

Rokiem obrotowym Jednostki Dominującej oraz spółek wchodzących w skład Grupy jest rok kalendarzowy. 

 

Sprawozdanie skonsolidowane z całkowitych dochodów za okres 01.01.2019 do 30.09.2019 obejmuje wyniki 

spółek zależnych spółek wchodzących w skład Grupy na dzień 30 września 2019 roku: 

• Luma sp z o.o. 

• Esotiq Germany GmbH 

 

11.2 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

 

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2019 zostało 

sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość 

Finansowa” („MSR 34”) i zatwierdzone przez Zarząd Spółki do publikacji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu 

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2018, 

z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla 

okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku. 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być czytane wraz 

ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za zakończony rok 2018 opublikowanym w dniu 

17 kwietnia 2019 roku. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz śródroczne skrócone jednostkowe 

sprawozdanie finansowe Esotiq & Henderson S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej oraz Grupę Kapitałową Esotiq & Henderson w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 

śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące 

na zagrożenie kontynuowania działalności przez Emitenta. 
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Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2019 
 
Wdrożenie MSSF 16 

W styczniu 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała Międzynarodowy 

Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing („MSSF 16”), który zastąpił MSR 17 Leasing, KIMSF 4 

Ustalenie, czy umowa zawiera leasing, SKI 15 Leasing operacyjny – specjalne oferty promocyjne oraz SKI 

27 Ocena istoty transakcji wykorzystujących formę leasingu. MSSF 16 określa zasady ujmowania dotyczące 

leasingu w zakresie wyceny, prezentacji i ujawniania informacji. 

MSSF 16 wprowadza jednolity model rachunkowości leasingobiorcy i wymaga, aby leasingobiorca ujmował 

aktywa i zobowiązania wynikające z każdego leasingu z okresem przekraczającym 12 miesięcy, chyba że 

bazowy składnik aktywów ma niską wartość. W dacie rozpoczęcia leasingobiorca ujmuje składnik aktywów z 

tytułu prawa do użytkowania bazowego składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, które 

odzwierciedla jego obowiązek dokonywania opłat leasingowych. 

Leasingobiorca odrębnie ujmuje amortyzację składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania i odsetki od 

zobowiązania z tytułu leasingu. 

Leasingobiorca aktualizuje wycenę zobowiązania z tytułu leasingu po wystąpieniu określonych zdarzeń (np. 

zmiany w odniesieniu do okresu leasingu, zmiany w przyszłych opłatach leasingowych wynikającej ze 

zmiany w indeksie lub stawce stosowanej do ustalenia tych opłat). Co do zasady, leasingobiorca ujmuje 

aktualizację wyceny zobowiązania z tytułu leasingu jako korektę wartości składnika aktywów z tytułu prawa 

do użytkowania. 

MSSF 16 wymaga, zarówno od leasingobiorcy jak i od leasingodawcy, dokonywania szerszych ujawnień niż 

w przypadku MSR 17. 

Zgodnie z MSSF 16 zakwalifikowano do umów leasingu umowy najmu powierzchni handlowych, w których 

Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną i magazynową. 

Grupa wdrożyła MSSF 16 z zastosowaniem „zmodyfikowanej metody retrospektywnej”, bez korekty danych 

porównawczych. Wdrożenie standardu nie miało wpływu na kapitały własne na dzień 1 stycznia 2019, 

ponieważ Spółka zdecydowała się wycenić aktywa z tytułu prawa do użytkowania w wartości równej 

zobowiązaniom z tytułu leasingu. 

Grupa wycenia składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania według kosztu pomniejszonego o 

skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz straty z tytułu utraty wartości aktywów, skorygowane o aktualizacje 

wyceny zobowiązania z tytułu leasingu określone w MSSF 16. 

Wdrożenie MSSF 16 miało następujący wpływ na wyniki Grupy: 

- zwiększenie amortyzacji o 6.982 tys. złotych 

- zwiększenie kosztów finansowych z tytułu odsetek o 1.221 tys. złotych 

- zmniejszenie kosztów sprzedaży o 7.774 tys. złotych 

- zwiększenie wyniku operacyjnego o 792 tys. złotych 

- zmniejszenie wyniku brutto o 429 tys. złotych 

 

Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane a nie weszły jeszcze w życie 
 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły 

jeszcze w życie: 
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• MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” został wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości 18 maja 2017 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 

2021 r. lub po tej dacie. Nowy MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe zastąpi obecnie obowiązujący 

MSSF 4, który zezwala na różnorodną praktykę w zakresie rozliczania umów ubezpieczeniowych. 

MSSF 17 zasadniczo zmieni rachunkowość wszystkich podmiotów, które zajmują się umowami 

ubezpieczeniowymi i umowami inwestycyjnymi. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego, nowy standard nie został jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską. 

• MSSF 3 „Połączenie przedsięwzięć” W wyniku zmiany do MSSF 3 zmodyfikowana została definicja 

„przedsięwzięcia”. Aktualnie wprowadzona definicja została zawężona i prawdopodobnie spowoduje, 

że więcej transakcji przejęć zostanie zakwalifikowanych jako nabycie aktywów. Zmiany do MSSF 3 

obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2020 r. lub po tej dacie. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, nowy standard nie został jeszcze 

zatwierdzony przez Unię Europejską. 

• MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, 

zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”. Rada opublikowała nową definicję terminu 

„istotność”. Zmiany do MSR 1 i MSR 8 doprecyzowują definicję istotności i zwiększają spójność 

pomiędzy standardami, ale nie oczekuje się, że będą miały znaczący wpływ na przygotowanie 

sprawozdań finansowych. Zmiana jest obowiązkowa dla okresów rocznych rozpoczynających się z 

dniem 1 stycznia 2020 r. lub po tej dacie.  

• MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe”. Standard ten pozwala jednostkom, które 

sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF po raz pierwszy (z dniem 1 stycznia 2016 r. 

lub po tej dacie), do ujmowania kwot wynikających z działalności o regulowanych cenach, zgodnie z 

dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości. Dla poprawienia porównywalności z jednostkami 

które stosują już MSSF i nie wykazują takich kwot, zgodnie z opublikowanym MSSF 14 kwoty 

wynikające z działalności o regulowanych cenach, powinny podlegać prezentacji w odrębnej pozycji 

zarówno w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jak i w rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu z 

innych całkowitych dochodów. Decyzją Unii Europejskiej MSSF 14 nie zostanie zatwierdzony. 

• Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i MSR 28 „Inwestycje w 

jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” dot. sprzedaży lub wniesienia 

aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi 

przedsięwzięciami. Zmiany rozwiązują problem aktualnej niespójności pomiędzy MSSF 10 a MSR 

28. Ujęcie księgowe zależy od tego, czy aktywa niepieniężne sprzedane lub wniesione do jednostki 

stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia stanowią „biznes”. W przypadku, gdy aktywa 

niepieniężne stanowią „biznes”, inwestor wykaże pełny zysk lub stratę na transakcji. Jeżeli zaś 

aktywa nie spełniają definicji biznesu, inwestor ujmuje zysk lub stratę z wyłączeniem części 

stanowiącej udziały innych inwestorów. Zmiany zostały opublikowane 11 września 2014 r. Data 

obowiązywania zmienionych przepisów nie została ustalona przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, 

zatwierdzenie tej zmiany jest odroczone przez Unię Europejską. 

• Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF. Zmiany w zakresie referencji do 

Założeń Koncepcyjnych w MSSF będą miały zastosowanie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. 

Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą 

różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do 

stosowania przez Unię Europejską. Grupa jest w trakcie analizy, w jaki sposób wprowadzenie powyższych 

standardów i interpretacji może wpłynąć na sprawozdanie finansowe oraz na stosowane przez Grupę 

zasady (politykę) rachunkowości. 
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Waluta funkcjonalna i zastosowane kursy walut 

Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich, 

po zaokrągleniu do pełnych tysięcy, chyba że w konkretnych sytuacjach dane zostały podane z większą 

dokładnością. Złoty polski jest walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej. 

 

Pozycje bilansowe zostały przeliczone według średniego kursu NBP na dzień bilansowy. 

 
Kursy wymiany złotego 

 

  30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018 

Średni kurs EUR na koniec okresu  4,3736 4,3000 4,2714 

Średni kurs EUR w okresie 4,3086 4,2669 4,2535 

 

Kursy przyjęte do wyceny 
 

  30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018 

USD 4,0000 3,7597 3,6754 

EUR 4,3736 4,3000 4,2714 

 

Zasady przeliczenia: 
 

Pozycje bilansowe zostały przeliczone według średniego kursu NBP na dzień bilansowy. Pozycje wynikowe 

zostały przeliczone według kursu średniego NBP w każdym okresie obliczonego jako średnia arytmetyczna 

kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem. 

Pozycje z rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu średniego NBP w każdym 

okresie obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w 

okresie objętym raportem. 

11.3 Istotne wydarzenia w Grupie Kapitałowej Esotiq & Henderson w III kwartale 2019 

 

W okresie sprawozdawczym oraz okresie od jego zakończenia do dnia publikacji niniejszego sprawozdania 

w Grupie Kapitałowej nie miały miejsca istotne wydarzenia. 

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

Dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. obowiązuje opublikowany 

w styczniu 2016 r. przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Międzynarodowy Standard 

Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) dotyczący leasingu. MSSF 16 wpływa na Grupę Kapitałową 

Esotiq & Henderson w związku z używaniem aktywów w oparciu o umowy najmu i leasingu. Wdrożenie 

MSSF 16 miało następujący wpływ na wyniki Grupy: zwiększenie amortyzacji o 6.982 tys. zł, zwiększenie 

kosztów finansowych z tytułu odsetek oraz różnic kursowych o 1.221 tys. zł, zmniejszenie kosztów 

sprzedaży o 7.774 tys. zł, zwiększenie wyniku operacyjnego o 792 tys. zł oraz zmniejszenie wyniku brutto o 

429 tys. zł. W ocenie Zarządu na wyniki Grupy Kapitałowej wpłynęła również przyjęta przez Sejm w 2017 r. 

ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, na mocy której od 1 marca do 

31 grudnia 2018 r. handel był dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, a także dwie 
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niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia i jedną niedzielę przed Wielkanocą, a w 2019 r. – jest 

dozwolony jedynie w ostatnią niedzielę miesiąca, a także dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia 

i jedną niedzielę przed Wielkanocą. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia 

o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe. 

11.5 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej 
Esotiq & Henderson w prezentowanym okresie 

 
W branży, w której działalność prowadzi Jednostka Dominująca nie występują istotne wahania sezonowe 

związane ze zmianami pór roku i warunków atmosferycznych. Jedyną grupą asortymentową podatną na 

sezonowość są stroje kąpielowe, w przypadku których zamówienia ustala się na poziomie 10 % poniżej 

szacowanego potencjału sprzedaży, co pozwala na uzyskanie dłuższego okresu oferowania produktu 

w regularnej cenie i zmarginalizowanie ryzyka wystąpienia nadmiernych zapasów. 

Cykliczność można zaobserwować w zmianach trendów w kolorystyce, wzornictwie i fasonach, dlatego 

kluczowe znaczenie dla utrzymania przez Esotiq & Henderson S.A. pozycji lidera ma dopasowanie 

asortymentu do aktualnych preferencji nabywców. Spółka aktywnie kreuje trendy modowe w branży 

bieliźniarskiej, a efektem organizowanych w okresach przejściowych akcji marketingowych 

i wyprzedażowych jest zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz zmarginalizowanie ryzyka powstania 

nadmiernych zapasów towarów. 

11.6 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów 
trwałych 

 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów 

trwałych. 

11.7 Informacje o istotnych zobowiązaniach z tytułu zakupu rzeczowych aktywów 
trwałych 

 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca transakcje dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych, 

które prowadziłyby do powstania istotnych zobowiązań. 

11.8 W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – 
informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalania. 

  
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany sposobu ustalania wartości godziwej posiadanych 

instrumentów finansowych. 

11.9 Informacje dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany 
celu lub wykorzystania tych aktywów. 

 

W okresie sprawozdawczym spółki Grupy Kapitałowej nie dokonywały zmian w klasyfikacji aktywów 

finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. 

11.10 Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych  

 

W III kwartale 2019 roku nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych spółek Grupy Kapitałowej. 

11.11 Korekty błędów poprzednich okresów 
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W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonywała korekt błędów 

poprzednich okresów. 

11.12 Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych 
postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych 
działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.  

 

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie miało miejsca naruszenie warunków 

umów kredytowych. 

11.13 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 
wartościowych 

 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła emisja, wykup ani spłata dłużnych lub kapitałowych papierów 

wartościowych. 

11.14 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie 
i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

 

W dniu 27 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie 

dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018. Wysokość dywidendy wynosi 1 069 334,00 zł (jeden milion 

sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote). Wartość dywidendy przypadająca na jedną 

akcję wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych. Liczba akcji 

uprawnionych do dywidendy 2 138 668. Dzień dywidendy został określony na 10 września 2019 r. Termin 

wypłaty dywidendy ustalono na dzień 10 października 2019 r. Dywidenda została wypłacona zgodnie z ww. 

uchwałą. 

11.15 Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 
które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 

 

W III kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson korzystała z gwarancji bankowych na 

zabezpieczenie spłaty czynszu z tytułu najmu powierzchni pod lokale handlowe.  

Na dzień 30 września 2019 roku wartość wystawionych gwarancji na zlecenie Grupy Kapitałowej wyniosła 

3.540 tys. zł. Wszystkie umowy gwarancji bankowych są udzielone w ramach dostępnych limitów 

kredytowych. 

W okresie objętym niniejszym raportem, Emitent w związku z zawarciem wyłącznej umowy najmu 

nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Budowlanych 31C, zabudowanej nowym budynkiem biurowym, 

w którym umiejscowiona zostanie siedziba Zarządu Esotiq & Henderson S.A. oraz prowadzona będzie 

działalność operacyjna Spółki, w dniu 26 czerwca 2019 r. Emitent udzielił poręczenia wekslowego na 

zabezpieczenie wierzytelności ING Lease (Polska) sp. z o.o. [Finansujący] wobec Escala Investment sp. z 

o.o. [Korzystający] wynikających z umowy leasingu Nieruchomości. Emitent poręczył dwa weksle własne in 

blanco wystawione przez Korzystającego i wydane Finansującemu, które Finansujący upoważniony jest 

wypełnić łącznie do kwoty stanowiącej równowartość wszystkich wymagalnych, lecz niezapłaconych 

należności przysługujących Finansującemu (a w szczególności należności z tytułu Opłat Leasingowych, 

Wartości Końcowej Przedmiotu Leasingu, Ceny Wykupu Przedmiotu Leasingu, odszkodowań, kar 

umownych lub zwrotu kosztów) z tytułu zawartej umowy leasingu Nieruchomości, łącznie z należnymi 

odsetkami, na wypadek, gdyby Korzystający nie uregulował którejkolwiek z tych należności w dacie jej 

wymagalności zarówno w okresie mocy wiążącej umowy leasingu jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

lub w przypadku nastąpienia okoliczności, w której Finansujący jest uprawniony do rozwiązania umowy 

leasingu. W związku z zawarciem umowy leasingu Nieruchomości, Korzystający poddał się na rzecz 
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Finansującego egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do zapłaty 

wszelkich należności pieniężnych wynikających z umowy leasingu Nieruchomości do kwoty maksymalnej 22 

700 000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset tysięcy złotych), przy czym Finansujący może wystąpić o 

nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności o całość lub część należności egzekwowanych przez 

Finansującego do dnia 31 grudnia 2032 roku. Na dzień udzielenia przez Emitenta poręczenia nie istnieją 

wymagalne, lecz niezapłacone należności, które przysługiwałyby Finansującemu wobec Korzystającego. 

11.16 Informacje dotyczące segmentów operacyjnych 

 
Grupa Kapitałowa wyodrębnia 2 segmenty operacyjne: Esotiq & Henderson, Luma. Podstawowe kryterium 

podziału wynika ze struktury organizacyjnej Grupy – każdy z segmentów jest wyodrębniony pod względem 

formalnym jako osobna spółka i sporządza odrębne sprawozdania finansowe, które są analizowane przez 

główny organ zarządzający Grupy. Na podstawie tych danych podejmowane są decyzje strategiczne. 

Dodatkowo segmenty osiągają przychody z różnych grup towarowych – przy czym segment Luma 

dedykowany jest do realizacji zadań celowych dla Grupy. 

 

 Segment 1 Segment 2 

Segment -Esotiq & Henderson - Esotiq 

Germany  

Luma  

Produkt Bielizna marki Esotiq i 

Henderson 
Podnajem i administracja 

lokalami handlowymi 

 
Zasady Rachunkowości dotyczące transakcji między segmentami sprawozdawczymi, których skutki 

prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy są zgodne z zasadami przyjętymi 

dla Grupy. 

W żadnym segmencie nie występuje przypadek koncentracji 10% lub więcej przychodów od jednego klienta. 
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SEGMENTY OPERACYJNE 

za okres 01.01.2019 - 30.09.2019   
Działalność kontynuowana   

Działalność 
zaniechana 

Działalność 
ogółem 

ESOTIQ LUMA     

SEGMENT 1 SEGMENT 2 
wyłączenia 

konsolidacyjne 
Razem  

Przychody od klientów zewnętrznych 134 663  116  -    134 779  -    134 779  

Przychody z tytułu transakcji między segmentami 1 598  8 324  (9 922) -    -    -    

Koszty działalności operacyjnej, w tym: 132 620  8 261  (9 861) 131 020  -    131 020  

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54 674  -    (1 457) 53 217  -    53 217  

Amortyzacja 9 907  -    (400) 9 507  -    9 507  

Pozostałe przychody/koszty operacyjne 1 457  -    -    1 457  -    1 457  

Przychody finansowe, w tym: 223  -    (197) 26  -    26  

przychody z tytułu odsetek 197  -    (197) -    -    -    

Koszty finansowe, w tym: 2 453  1  (259) 2 195  -    2 195  

koszty z tytułu odsetek 2 216  -    (258) 1 958  -    1 958  

Zysk brutto lub strata segmentu sprawozdawczego 2 868  178  1  3 047  -    3 047  

Aktywa segmentu sprawozdawczego 152 046  1 960  (13 125) 140 881  -    140 881  

Zwiększenia aktywów trwałych (2 665) -    -    (2 665) -    (2 665) 

Zobowiązania segmentu sprawozdawczego 100 605  1 227  (9 900) 91 932  -    91 932  

Odwrócenie odpisów aktualizujących ujęte w rachunku zysków 
i strat 

542  -    -    542  -    542  

ujęte w rachunku zysków i strat 542  -    -    542  -    542  

Przepływy pieniężne: (749) 7  -    (755) -    (755) 

 z działalności operacyjnej (310) 7  (552) (855) -    (855) 

 z działalności inwestycyjnej (3 073) -    632  (2 441) -    (2 441) 

 z działalności finansowej 2 634  -    (93) 2 541  -    2 541  
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SEGMENTY OPERACYJNE 

za okres 01.01.2018 - 30.09.2018   

Działalność kontynuowana   

Działalność 
zaniechana 

Działalność 
ogółem 

ESOTIQ LUMA     

SEGMENT 1 SEGMENT 2 
wyłączenia 

konsolidacyjne 
Razem  

Przychody od klientów zewnętrznych 113 610  100  -    113 710  -    113 710  

Przychody z tytułu transakcji między segmentami 753  7 374  (8 127) -    -    -    

Koszty działalności operacyjnej, w tym: 108 263  7 364  (8 126) 107 501  -    107 501  

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 42 750  -    (642) 42 108  -    42 108  

Amortyzacja 2 447  -    -    2 447  -    2 447  

Pozostałe przychody/koszty operacyjne 56  -    -    56  -    56  

Przychody finansowe, w tym: 346  -    (115) 231  -    231  

przychody z tytułu odsetek 154  -    (112) 42  -    42  

Koszty finansowe, w tym: 947  3  (115) 835  -    835  

koszty z tytułu odsetek 947  -    (112) 835  -    835  

Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego 5 555  107  (1) 5 661  -    5 661  

Aktywa segmentu sprawozdawczego 99 714  773  (8 022) 92 465  -    92 465  

Zwiększenia aktywów trwałych (3 903) -    -    (3 903) -    (3 903) 

Zobowiązania segmentu sprawozdawczego 53 780  243  (5 637) 48 386  -    48 386  

Odpisy aktualizujące ujęte w rachunku zysków i strat 841  -    -    841  -    841  

Przepływy pieniężne: (3 871) (1) -    (3 872) -    (3 872) 

 z działalności operacyjnej (5 579) (1)   (5 580) -    (5 580) 

 z działalności inwestycyjnej (4 544) -    648  (3 896) -    (3 896) 

 z działalności finansowej 6 252  -    (648) 5 604  -    5 604  
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11.17 Informacja o utworzeniu, zwiększeniu i rozwiązaniu rezerw 

 

REZERWY 

01.01.2019 - 30.09.2019 
Rezerwy na 

świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe 
rezerwy 

Razem 

Wartość na początek okresu, w tym: 293 4 297 

Krótkoterminowe na początek okresu 293 4 297 

Zwiększenia - 18 18 

Zmniejszenia 26 - 26 

Wykorzystane w ciągu roku 26 - 26 

Wartość na koniec okresu w tym: 267 22 289 

Krótkoterminowe na koniec okresu 267 22 289 

Długoterminowe na koniec okresu -    -    -    

 
 

REZERWY 

01.01.2018 - 31.12.2018 
Rezerwy na 

świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe 
rezerwy 

Razem 

Wartość na początek okresu, w tym: 185  37  222  

Krótkoterminowe na początek okresu 185  37  222  

Zwiększenia 108  -    108  

Utworzone w okresie  108  -    108  

Zmniejszenia -    33  33  

Wartość na koniec okresu w tym: 293  4  297  

Krótkoterminowe na koniec okresu 293  4  297  

Długoterminowe na koniec okresu -    -    -    

 
 

REZERWY 

01.01.2018 - 30.09.2018 
Rezerwy na 

świadczenia 
pracownicze 

Pozostałe 
rezerwy 

Razem 

Wartość na początek okresu, w tym: 185  37  222  

Krótkoterminowe na początek okresu 185  37  222  

Zwiększenia 35  -    35  

Utworzone w okresie  35  -    35  

Wartość na koniec okresu w tym: 220  37  257  

Krótkoterminowe na koniec okresu 220  37  257  

Długoterminowe na koniec okresu -    -    -    
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11.18 Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów  

 
W roku 2019 został rozwiązany odpis aktualizujący na wyprzedane zapasy z poprzednich kolekcji. 
 

ZAPASY 
30.09.2019 

Towary RAZEM 

Wycena według ceny nabycia 49 691  49 691  

Wartość netto zapasów 49 335  49 335  

Odpisy aktualizujących wartość zapasów na początek okresu 898  898  

Odpisy aktualizujące wartości zapasów (542) (542) 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na koniec okresu 356  356  

Wartość bilansowa zapasów 49 335  49 335  

Wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 24 000  24 000  

 
 

ZAPASY 
31.12.2018 

Towary RAZEM 

Wycena według ceny nabycia 51 659  51 659  

Wartość netto zapasów 50 761  50 761  

Odpisy aktualizujących wartość zapasów na początek okresu 558  558  

Odpisy aktualizujące wartości zapasów 340  340  

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na koniec okresu 898  898  

Wartość bilansowa zapasów 50 761  50 761  

Wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 24 000  24 000  

 
 

ZAPASY 
30.09.2018 

Towary RAZEM 

Wycena według ceny nabycia 42 086  42 086  

Wartość netto zapasów 41 423  41 423  

Odpisy aktualizujących wartość zapasów na początek okresu 558  558  

Odwrócenia odpisów aktualizujących zapasy  105  105  

Odpisy aktualizujące wartości zapasów 663  663  

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na koniec okresu 41 423  41 423  

Wartość bilansowa zapasów 42 086  42 086  

Wartość zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 24 000  24 000  
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11.19 Informacja o odpisach aktualizujących wartość aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych lub innych aktywów  

 
W roku 2019 nie tworzono nowych odpisów aktualizujących należności.  

 

ZMIANY ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 
01.01.2019 
30.09.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2018 
30.09.2018 

Stan na początek okresu 1570 947 947 

Zwiększenia - 623 737 

Zmniejszenia - - -    

Stan na koniec okresu 1570 1570 1 684  

11.20 Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 
Pozycje, na które utworzono aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz ich wpływ na wynik finansowy prezentuje poniższa tabela. 

 

 

ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z zysków lub strat 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018 
01.01.2019 
30.09.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2018 
30.09.2018 

Rzeczowe aktywa trwałe /nadwyżka amortyzacji podatkowej 
nad bilansową/ 

3 080  3 006  2 978  74  251  223  

Instrumenty finansowe /dodatnie różnice kursowe z wyceny/ 65  -    -    65  -    -    

Należności i zobowiązania /dodatnie różnice kursowe z wyceny/ 49  45  38  4  (20) (27) 

Udzielone pożyczki /naliczone odsetki na dzień bilansowy/ 160  119  171  41  58  110  

Rzeczowe aktywa trwałe / leasing/ 101  149  138  (48) 37  26  

Pozostałe rezerwy -    -    -    -    -    -    

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 455  3 319  3 325  136  326  332  
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ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z zysków i strat 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018 
01.01.2019 
30.09.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2018 
30.09.2018 

Ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków 88  6  8  (82) 16  14  

Środki pieniężne /ujemne różnice kursowe z wyceny/ 21  -    -    (21) 4  4  

Instrumenty finansowe /ujemne różnice kursowe z wyceny/ -    3  9  3  6  -    

ZUS od wynagrodzeń 22  25  20  3  (5) -    

Zapasy /odpis aktualizujący/ 68  171  126  103  (65) (20) 

Należności /odpis aktualizujący/ 246  246  320  -    (246) (320) 

Rezerwa na urlopy 34  34  33  -    (1) -    

Rezerwa na koszty -    45  154  45  14  (95) 

Rezerwa na badanie sprawozdania  1  1  -    -    -    1  

Rzeczowe aktywa trwałe /nadwyżka amortyzacji bilansowej 
nad podatkową/ 

64  39  32  (25) (20) (13) 

Aktywo na poniesione straty 53  -    -    (53) -    -    

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 597  570  702  (27) (297) (429) 
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11.21 Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Należności/zobowiązania - jednostki powiązane 

Do kluczowego personelu kierowniczego zaliczono członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz 

Prokurentów spółki. 

W tabeli nie wykazano transakcji między spółką dominującą a spółkami zależnymi, które zostały wyłączone 

w sprawozdaniu skonsolidowanym. 

 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

  01.01.2019 - 30.09.2019 01.01.2019 - 30.09.2019 

Strony transakcji Sprzedaż  Zakupy Należności Zobowiązania 

Jednostka dominująca 6  2 319  5 351  657  

Spółki grupy kapitałowej -    150  -    37  

Kluczowi członkowie kadry 

kierowniczej 
449  -    62  -    

Pozostałe podmioty z udziałem 

kluczowych członków kierownictwa 
2 020  6  632  5 351  

Razem 2 475 2 475 6 045 6 045 

 

11.22 Wskazanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu 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 emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu. Zestawienie stanu 
posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące 
emitenta na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, 
w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób 

 

Kapitał zakładowy Esotiq & Henderson Spółki Akcyjnej wynosi obecnie 223 350,00 zł i dzieli się na 2 233 

500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Struktura własności kapitału zakładowego Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu za III kwartał 

2019 

nazwisko i imię/ firma 
łączna 
liczba 
akcji 

zmiana 
stanu 
posiadania  

% kapitału 
zakładowego 

łączna 
liczba 
głosów na 
WZA 

% 
głosów 
na WZA 

Adam Skrzypek – Prezes Zarządu  96 634 0 4,33% 186 268 5,76% 

Krzysztof Jakubowski – Członek 
Zarządu 

5 798 0 0,26% 5 798 0,18% 

Mariusz Jawoszek – Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

0 0 0,00% 0 0,00% 
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Małgorzata Głowacka - Pędras – 
Zastępca Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej 

0 0 0,00% 0 0,00% 

Jacek Grzywacz – Sekretarz Rady 
Nadzorczej 

5 000 0 0,22% 10 000 0,31% 

Tomasz Minkina – Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 0,00% 0 0,00% 

Marek Szołdrowski – Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 0,00% 0 0,00% 

Dictador Global Limited 900 366 0 40,31% 1 800 732 55,69% 

Ranville Investments sp. z o.o. 179 107 0 8,02% 0 5,54% 

Esotiq & Henderson S.A. (akcje własne) 94 832 0 4,25% 0 0,00% 

Pozostali 951 763 -------- 42,61% 990 204 30,62% 

Ogółem 2 233 500  --------- 100% 3 233 500  100% 

 
Pan Mariusz Jawoszek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A., posiada pośrednio 

udziały w Jednostce Dominującej poprzez spółkę Dictador Global Limited z siedzibą na Cyprze. Pan Mariusz 

Jawoszek posiada 3,00% udziałów w spółce Dictador Global Limited, która jest właścicielem 900 366 sztuk 

akcji Serii A Esotiq & Henderson S.A., stanowiących 40,31% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 

1 800 732 głosów, stanowiących 55,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej. Pan 

Marek Warzecha, Członek Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu 

Ranville Investments sp. z o.o. posiadającej 179 107 akcji Emitenta, z których przysługuje 179 107 głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson S.A., stanowiących odpowiednio 8,02% kapitału 

zakładowego i 5,54% ogólnej liczby głosów. 

11.23 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

W dniu 24 października 2019 r. Emitent nabył 2 500 (dwa tysiące pięćset) udziałów o wartości nominalnej 

1,00 EUR (jeden euro 00/100) każdy udział w spółce Esotiq International OÜ z siedzibą w Tallinie, Republika 

Estońska, o kapitale zakładowym 2 500,00 EUR (dwa tysiące pięćset euro 00/100). Nabyte udziały stanowią 

100,00% kapitału zakładowego Esotiq International OÜ i uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu 

wspólników. Nabycie wszystkich udziałów za cenę 1,00 EUR (jeden euro) sfinansowano ze środków 

własnych Emitenta. Wartość umowy nabycia udziałów przeliczona na złote według średniego kursu NBP 

z dnia poprzedzającego dzień transakcji wyniosła 4,28 zł (cztery złote 28/100). Esotiq International OÜ 

została zawiązana na zlecenie Emitenta i w dniu 7 października 2019 r. zarejestrowana w estońskim 

rejestrze handlowym pod numerem 14820994. Esotiq International OÜ weszła w skład grupy kapitałowej 

Esotiq & Henderson. Celem utworzenia Esotiq International OÜ jest zintensyfikowanie ekspansji Grupy 

Kapitałowej Esotiq & Henderson na rynkach zagranicznych. 

W dniu 19 listopada 2019 r. w Rejestrze handlowym [Handelsregister] prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

w Stuttgarcie zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego ESOTIQ Germany GmbH – spółki 

zależnej Emitenta. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło z kwoty 1 025 000,00 EUR (jeden milion 

dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100) do kwoty 2 525 000,00 EUR (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć 

tysięcy euro 00/100) tj. o kwotę 1 500 000,00 EUR (jeden milion pięćset tysięcy euro 00/100) poprzez 

utworzenie 1 500 (jeden tysiąc pięćset) nowych udziałów o wartości 1 000,00 EUR (jeden tysiąc euro 

00/100) każdy udział. Emitent objął w zamian za wkład pieniężny 750 (siedemset pięćdziesiąt) nowych 

udziałów o wartości 1 000,00 EUR (jeden tysiąc euro 00/100) każdy udział, za łączną kwotę 750 000,00 

EUR (siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro 00/100). Przed podwyższeniem kapitału Emitent posiadał 525 

(pięćset dwadzieścia pięć) udziałów ESOTIQ Germany GmbH o łącznej wartości 525 000,00 EUR (pięćset 

dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100), co odpowiadało udziałowi 51,25% w kapitale zakładowym i głosach 
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na zgromadzeniu wspólników ESOTIQ Germany GmbH. Po zarejestrowaniu podwyższenia Emitent posiada 

1 275 (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć) udziałów ESOTIQ Germany GmbH o łącznej wysokości 

1 275 000,00 EUR (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy euro 00/100), co odpowiada udziałowi 

50,50% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników ESOTIQ Germany GmbH. Wartość 

nominalna nowych udziałów objętych przez Emitenta w ESOTIQ Germany GmbH przeliczona na złote 

według średniego kursu NBP z dnia rejestracji podwyższenia kapitału wyniosła 3 219 600,00 zł (trzy miliony 

dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100). Podwyższenie kapitału zakładowego ESOTIQ 

Germany GmbH stanowi element realizacji umowy o wspólnej inwestycji w ESOTIQ Germany GmbH, 

zawartej w dniu 14 stycznia 2016 roku z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym 

Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który w ramach przedmiotowego 

podwyższenia objął pozostałe 750 (siedemset pięćdziesiąt) nowych udziałów o wartości 1 000,00 EUR 

(jeden tysiąc euro 00/100) każdy udział. 

11.24 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej, ekonomicznej Emitenta 

Po dniu sporządzenia skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego, nie wystąpiły inne zdarzenia 

nieujęte w sprawozdaniu, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki Grupy. 

11.25 Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych 
w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych 

 

Zarząd nie publikował prognoz dotyczących wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. 

11.26 Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej oraz informacje istotne dla 
oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową emitenta. 

Zarząd Emitenta kształtuje i skutecznie realizuje strategię wzrostu opartą na ciągłym udoskonalaniu oferty 

handlowej, rozwoju stacjonarnej sieci sprzedaży oraz e-commerce i omnichannel. Efektem tych działań jest 

stabilna sytuacja majątkowa, finansowa i kadrowa spółki, a tym samym marginalne ryzyko wystąpienia 

zagrożeń dla realizacji zobowiązań. Kolekcje bieliźniarskie są sprzedawane w Polsce i za granicą w 240 

salonach franczyzowych, 66 salonach własnych oraz 4 e-sklepach, a ponadto w kilkunastu krajach 

prowadzona jest sprzedaż w 450 punktach sprzedaży multibrandowej oraz hurtowej. Na koniec trzeciego 

kwartału br. łączna powierzchnia stacjonarnych salonów, w których sprzedawano towary marki Esotiq, 

wyniosła 18,7 tys. m kw. i była większa o 4,6% w stosunku do odpowiedniego okresu roku ubiegłego. 

Emitent konsekwentnie rozbudowuje elektroniczne kanały komunikacji z Klientami oraz wdraża nowoczesne 

technologie usprawniające procesy sprzedażowe w tradycyjnym handlu oraz w Internecie. W trzecim 

kwartale 2019 r. przychody z e-sklepu Esotiq w Polsce wyniosły ponad 5 mln zł, rosnąc o 83% r/r. Sprzedaż 

internetowa w okresie trzech kwartałów br. osiągnęła wartość 12,9 mln zł, co oznacza wzrost o 101% r/r. 

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2019 r. Emitent uzyskał przychody ze sprzedaży 

w kwocie 132,6 mln zł, co oznacza, że były one wyższe o 17,6% w relacji do odpowiedniego okresu roku 

ubiegłego, a zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 79,2 mln zł, rosnąc o 12,0 %. Koszty sprzedaży wzrosły 

o 14,0%, do 58,1 mln zł, a koszty ogólnego zarządu o 23,9%, do 14,6 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej 

uległ nieznacznemu obniżeniu o 0,2%, osiągając poziom 7,8 mln zł.  Przychody finansowe obniżyły się 

o 30,5%, do 223 tys. zł, a koszty finansowe wzrosły o 137,8%, do blisko 2,0 mln zł. Zysk brutto zmniejszył 

się o 17,4%, do 6,0 mln zł, a zysk netto uległ zmniejszeniu o 22,0%, do 4,8 mln zł. W ujęciu 

skonsolidowanym przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 18,5%, osiągając wartość 134,8 mln zł. Zysk 

brutto ze sprzedaży wzrósł o 13,9%, do 81,6 mln zł. Koszty sprzedaży zwiększyły się o 18,4%, do 62,9 mln 

zł, a koszty ogólnego zarządu o 21,3%, do 14,9 mln zł. Grupa Kapitałowa odnotowała zysk z działalności 

operacyjnej w wysokości 5,2 mln zł, przy czym w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk 

z działalności operacyjnej wyniósł 6,3 mln zł. Przychody finansowe uległy obniżeniu o 88,7%, do 26 tys. zł, 
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a koszty finansowe wzrosły o 162,9%, do 2,2 mln zł. W okresie sprawozdawczym zysk brutto wyniósł 3,0 mln 

zł, a zysk netto 1,8 mln zł, przy czym w trzecim kwartale ubiegłego roku Grupa kapitałowa odnotowała zyski 

wynoszące odpowiednio 5,7 mln zł i 4,5 mln zł. 

11.27 Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

Na wyniki osiągane przez spółki Grupy Kapitałowej w znaczącym zakresie wpływają uwarunkowania 

o charakterze wewnętrznym, które podlegają kształtowaniu lub co najmniej kontroli przez Zarząd 

i kierownictwo spółek. Do tej grupy należy zaliczyć przede wszystkim efektywną realizację założonej strategii 

wzrostu, w tym rozwój oferty handlowej ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu wysokomarżowego, 

poszerzanie sieci dystrybucji w kanałach tradycyjnych i w e-commerce oraz doskonalenie strategii 

omnichannel opartej na synergii sprzedaży stacjonarnej i internetowej. Zgodnie z założeniami w roku 2019, 

w porównaniu do roku poprzedniego, liczba salonów stacjonarnych zwiększy się o 35 placówek, w tym 

20 punktów w Polsce, 4 w Niemczech, 3 w Krajach bałtyckich oraz 8 na Wschodzie, gdzie Esotiq jest obecny 

na Ukrainie, Białorusi, Mołdawii i Rosji. Sieć e-commerce zostanie poszerzona o sklepy w Białorusi, Mołdawii 

i Rosji. Sprzedaż jest stymulowana poprzez szerokie spektrum działań marketingowych prowadzonych 

w salonach stacjonarnych oraz w Internecie, gdzie znaczący udział w umacnianiu pozycji marek własnych 

mają kampanie realizowane za pośrednictwem mediów społecznościowych. Utrzymanie pozycji rynkowego 

lidera jest ściśle skorelowane ze zdolnością kreowania lub prognozowania trendów modowych, co wymaga 

prowadzenia ustawicznych analiz rynków, na których działa spółka oraz dokonywania właściwej identyfikacji 

sygnałów z nich pochodzących. Gwarancją długoterminowego wzrostu wartości Grupy Kapitałowej jest 

oferowanie atrakcyjnej i optymalnie dopasowanej do preferencji Klientów kolekcji wysokiej jakości towarów, 

zarówno w kolekcji damskiej (marka Esotiq) jak i kolekcji męskiej (marka Henderson). Na perspektywy 

rozwoju spółek Grupy Kapitałowej wpływają również czynniki zewnętrzne, niezależne od Emitenta, 

a dotyczące ogółu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do czynników takich należą m.in. 

warunki makroekonomiczne, kształt polityki fiskalnej, wahania kursów walut i stóp procentowych. Zarząd 

Jednostki Dominującej aktywnie monitoruje obszary nacechowane występowaniem czynników mogących 

istotnie wpływać na działalność spółek Grupy, co pozwala na podjęcie reakcji z odpowiednim 

wyprzedzeniem i wykorzystywanie szans lub przeciwdziałanie zagrożeniom związanym ze zmianami 

w otoczeniu. Szczególnie ważne jest dostosowanie przedsiębiorstwa do wszelkich zmian w zakresie 

regulacji prawnych. Przykładem takich działań jest położenie szczególnego nacisku na rozwój e-handlu, co 

przede wszystkim jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie Klientów tą formą sprzedaży, ale również 

skutkuje ograniczeniem negatywnego wpływu na wyniki Spółki zmian wynikających z obowiązujących 

przepisów ograniczających handel w niedziele oraz przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej, które na 

podstawie art. 11a ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz.1433) będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 

1 stycznia 2020 r. W szerszym ujęciu istotny wpływ na wyniki uzyskiwane przez spółki ma siła popytu 

konsumenckiego, dlatego dynamika wzrostu jest w znaczącym stopniu uzależniona od ogólnej sytuacji 

gospodarczej tak w Polsce jaki i w innych krajach, w których sprzedawane są towary Esotiq & Henderson 

S.A. 

 
 

Adam Skrzypek 

Prezes Zarządu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna 
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Wiceprezes Zarządu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna 

 

 

Gdańsk, 20 listopada 2019 roku. 


