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I. Wybrane dane finansowe 

WYBRANE DANE FINANSOWE  
w tysiącach PLN/EUR 

    
 

    Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów     

Wyszczególnienie 1-szy kwartał 
2014 roku 

okres od 1.01.-
31.03.2014 

roku 

1-szy kwartał 
2013 roku 

okres od 1.01.-
31.03.2013 

roku 

1-szy kwartał 
2014 roku 

okres od 1.01.-
31.03.2014 

roku 

1-szy kwartał 
2013 roku 

okres od1.01.-
31.03.2013 

roku 

  PLN PLN EUR EUR 

Przychody ze sprzedaży                36 018                40 777                   8 597                  9 770  
Koszt własny sprzedanych wyrobów             (21 022)             (17 877)               (5 018)              (4 283) 
Koszty sprzedanych towarów i materiałów             (12 107)             (22 208)               (2 890)              (5 321) 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej                  2 674                     681                      638                     163  
Zysk (strata) brutto                  2 664                     549                      636                     132  
Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej                  2 308                     330                      551                       79  
Całkowite dochody ogółem                  2 308                     330                      551                       79  

 

  
    

Średnia ważona akcji zwykłych         35 484 111         29 079 226          35 484 111         29 079 226  
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)                    1,71                    2,01                     0,41  0,48 
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro)                    0,07                    0,01                     0,02  0,00 

 

     

    Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej     

Wyszczególnienie 31 marca  
2014 roku 

31 grudnia 
2013 roku 

31 marca 
2014 roku 

31 grudnia 
2013 roku 

  PLN PLN EUR EUR 

Rzeczowe aktywa trwałe                19 174                19 061  4 597 4 596 
Nieruchomości inwestycyjne                     538                     538  129 130 
Wartości niematerialne                     232                     239  56 58 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego                     639                     437  153 105 
Aktywa trwałe                20 583                20 275  4 934 4 889 
Zapasy                13 112                  8 721  3 143 2 103 
Należności z tytułu dostaw i usług                59 019                65 852  14 149 15 879 
Inne aktywa i pozostałe należności 
krótkoterminowe                  2 943                  2 353  706 567 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                  9 427                  6 729  2 260 1 623 
Krótkoterminowe aktywa finansowe  -                          -  

 
0 

Aktywa obrotowe razem                84 501                83 655  20 258 20 171 
AKTYWA RAZEM              105 084              103 930  25 192 25 060 

 

 
                        -  0 0 

Kapitał własny                60 706                58 398  14 553 14 081 
Zobowiązania długoterminowe                  3 116                  3 260  747 786 
Zobowiązania krótkoterminowe                41 262                42 272  9 892 10 193 
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 
RAZEM 

             105 084              103 930  25 192 25 060 

 

    PRZELICZENIE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH 
  

 

Wybrane dane finansowe za okres 1.01. -31.03.2014 roku oraz 1.01.-31.03.2013 roku zostały przeliczone na EURO 
wg następujących zasad: 
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I. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – wg kursu średniego NBP obowiązującego na dzień 
31.03.2014 roku wynoszący 4,1713 oraz na dzień 31.12.2013 roku 4,1472. 

II. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – wg 
średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego 
miesiąca roku: 

31.01.2013 4,1870  
  28.02.2013 4,1570  
  29.03.2013 4,1774  
  Średnia arytmetyczna średnich kursów w 

okresie 1.01.-31.03. 2013 roku wyniosła   4,1738 
  31.01.2014 4,2368  
  28.02.2014 4,1602  
  31.03.2014 4,1713  
  Średnia arytmetyczna średnich kursów w 

okresie 1.01.-31.03. 2014 roku wyniosła   4,1894 
   

 

I. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
  

    
    31.03.2014        31.12.2013 

     tys. PLN       tys. PLN 

AKTYWA   

Aktywa trwałe   

Rzeczowe aktywa trwałe 19 174 19 061 
Nieruchomości inwestycyjne 538 538 
Wartości niematerialne 232 239 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 639 437 

Aktywa trwałe razem 20 583 20 275 

 

  Aktywa obrotowe 

  Zapasy 13 112 8 721 
Należności z tytułu dostaw i usług 59 019 65 852 
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 2 943 2 353 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 427 6 729 

Aktywa obrotowe razem 84 501 83 655 

 

  Aktywa razem 105 084 103 930 
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31.03.2014 31.12.2013 

 tys. PLN tys. PLN 

PASYWA   

Kapitał własny   

Kapitał zakładowy 35 533 35 333 
Kapitał zapasowy 6 903 6 903 
Kapitały rezerwowe 5 352 5 552 
Zyski zatrzymane z lat ubiegłych 10 610 3 574 
Zysk (strata) netto roku bieżącego 2 308 7 036 

Razem kapitał własny 60 706 58 398 

   Zobowiązania długoterminowe   

Kredyty i pożyczki otrzymane oraz dłużne papiery 
wartościowe 82 82 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 1 632 1 717 
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe 329 329 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1073 1 132 

Zobowiązania długoterminowe razem 3 116 3 260 

   

Zobowiązania krótkoterminowe   

Kredyty i pożyczki otrzymane oraz dłużne papiery 
wartościowe 16 753 18 707 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 577 491 
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe 314 314 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 20 747 21 031 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych 370 102 

Pozostałe zobowiązania  1 601 713 

Inne pasywa 900 914 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 41 262 42 272 

 

  Zobowiązania razem 44 378 45 532 

 

  Pasywa razem 105 084 103 930 
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2. Rachunek zysków i strat 

 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
  

    

1-szy kwartał 
2014 roku 

01.01.2014-
31.03.2014 

1-szy kwartał 
2013 roku 

01.01.2013-
31.03.2013 

 

tys. PLN tys. PLN 

I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
  Działalność kontynuowana   

Przychody ze sprzedaży 36 018 40 777 
Pozostałe przychody operacyjne 1 166 361 

Przychody ze sprzedaży 37 184 41 138 

   Zmiana stanu produktów                     532                   (647) 
Koszt wytworzenia produktów (świadczeń 
 na własne potrzeby jednostki 

                        -                          -  
Amortyzacja                   (421)                  (304) 
Zużycie surowców i materiałów              (14 601)             (11 669) 
Usługi obce                (3 608)               (2 924) 
Koszty świadczeń pracowniczych                (2 092)               (1 655) 
Podatki i opłaty                     (99)                    (52) 
Pozostałe koszty rodzajowe                   (733)                  (626) 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów              (12 107)             (22 208) 
Pozostałe koszty operacyjne                (1 381)                  (372) 

Razem koszty               (35 042)             (39 810) 

     

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 674 681 

 

  Przychody finansowe 112 83 
Koszty finansowe 122 215 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 664 549 

 

  Podatek dochodowy 356 219 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

2 308 330 

 

  Działalność zaniechana 

  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 

 

  ZYSK (STRATA) NETTO 2 308 330 

 

  II. Całkowite dochody netto za rok obrotowy 0 0 
Efektywna część wyniku z instrumentów 
zabezpieczających w ramach zabezpieczenia 0 0 
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przepływów pieniężnych 

podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów 

                        -                          -  

   

II. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM 2 308 330 

 

  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 35 484 111 29 079 226 

Rozwodniona liczba akcji zwykłych 35 484 111 29 079 226 
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł na jedną akcję): 

   

  Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: 

  Zwykły 0,07 0,01 
Rozwodniony 0,07 0,01 

Z działalności kontynuowanej: 
  Zwykły 0,07 0,01 

Rozwodniony 0,07 0,01 

    

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

         

  

Kapitał 
zakładowy 

Nadwyżka 
ze 

sprzedaży 
akcji 

Akcje 
własne 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitały 
rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Wynik 
roku 

bieżącego 

Razem 
kapitał 
własny 

1-szy kwartał 2014 
roku 
narastająco: 

tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 

Stan na 1.01. 2014  35 333 0 0 6 903 5 552 3 574 7 036 58 398 
Całkowite dochody 
ogółem 

       
0 

Wynik roku 2013 
     

7 036 (7 036) 0 

Wynik I kwartał 2014 
      

2 308 2 308 
Rejestracja 
podwyższenia 
kapitału 200 

   

 
(200) 

   Stan na 31.03. 2014  35 533 0 0 6 903 5 352 10 610 2 308 60 706 

         

         

  

Kapitał 
zakładowy 

Nadwyżka 
ze 

sprzedaży 
akcji 

Akcje 
własne 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitały 
rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Wynik 
roku 

bieżącego 

Razem 
kapitał 
własny 

1-szy kwartał 2013 
roku 
narastająco: 

tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 

Stan na 1.01.2013  29 079 0 0 2 131 0 3 574 5 817 40 601 

Całkowite dochody 
ogółem 

      

 
 

330 330 

Wynik roku 2012 
     

5 817 (5 817) 0 

Stan na 31.03. 2013  29 079 0 0 2 131 0 9 391 330 40 931 
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4. Rachunek przepływów pieniężnych 

 

 

 1-szy kwartał 2014 
roku  01.01.2014 - 

31.03.2014  

 1-szy kwartał 2013 
roku  01.01.2013 - 

31.03.2013  

 
 tys. PLN   tys. PLN  

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

  

Zysk brutto                    2 664                        549  

Korekty o pozycje:     

Amortyzacja                       421                        304  

Zysk/Strata z tyt. różnic kursowych     

Odsetki i dywidendy                            -                             -  

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej                            -                             -  

Zmiana stanu należności                    6 243                     3 324  

Zmiana stanu zapasów                   (4 391)                         11  

Zmiana stanu zobowiązań                        604                    (6 867) 

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów                        (14)                        (13) 

Zmiana stanu rezerw                            -                             -  

Utrata wartości aktywów finansowych              0                        0 

Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony                      (349)                            -  

Inne korekty                            -                             -  

      

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej                     5 178                    (2 692) 

 

    

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

    

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych                        -                         -  

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych                   (410)                  (126) 

Spłata pożyczki     

Sprzedaż aktywów finansowych     

Nabycie aktywów finansowych     

Udzielenie pożyczek     

Inne wydatki inwestycyjne     
  

    

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
                     (410)                      (126) 

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

Wpływy z tytułu emisji akcji     

Wpływy z tytułu emisji obligacji     

Wpływy z tytułu odsetek                        -                         -  
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Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów                        -                 2 908  

Spłata pożyczek/kredytów               (3 839)                        -  

Dywidendy wypłacone     

Odsetki zapłacone                        -                         -  

Płatności zobowiązań z tyt. leasingu finansowego                  (116)                    (48) 

Wykup dłużnych papierów wartościowych     

    Inne wydatki     

Środki pieniężne netto z działalności finansowej                   (3 955)                    2 860  

 
    

Przepływy pieniężne netto razem                       813                          42  

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów                    813                      42  

Różnice kursowe netto     

Środki pieniężne na początek okresu               (7 954)               (6 984) 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym               (7 141)               (6 942) 

O ograniczonej możliwości dysponowania          19                       1 

 

5. Informacja dodatkowa do kwartalnego skróconego sprawozdania 

finansowego 

 

GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu przy ulicy Wielkopolskiej 3 powstała 

w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą 

Global Cosmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne 

w Radomiu w spółkę akcyjną pod firmą Global Cosmed Spółka Akcyjna Fabryka Kosmetyków.  

Wpis do Rejestru Handlowego Dział B Nr 737 został dokonany w dniu 1 września 1997r. Wpis  

do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany w dniu 3 października 2001 roku pod 

numerem KRS 0000049539 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiada następujący numer identyfikacji podatkowej NIP 

796-006-93-71 oraz numer REGON 670990050. 

Zgodnie z umową Spółki przedmiotem działalności Spółki jest: 

 - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 

 - sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 

 - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 

 - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących. 

W okresie objętym raportem zakres działalności Spółki nie uległ zmianie.  
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Na dzień 31 marca 2014 roku Zarząd Spółki składał się z następujących osób: 

Pani Ewa Lucyna Wójcikowska - Prezes Zarządu, 

Pani Aleksandra Gawrońska - Członek Zarządu.  

W okresie 1 stycznia do 31 marca 2014 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu. 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2014 roku przedstawiał się następująco: 

Pan Andreas Mielimonka 

Pan Arthur Rafael Mielimonka 

Pani Magdalena Anita Mazur (Poprzednie nazwisko brzmiało: Magdalena Anita Świerk) 

Pan Marian Sułek 

Pan Tomasz Wasilewski 

W okresie 1 stycznia do 31 marca 2014 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej 

Spółki. 

 

Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 

31 marca 2014 roku oraz zawiera dane porównywalne: w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, 

sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych - 

dane za 3 miesiące 2013 roku, w sprawozdaniu z sytuacji finansowej - dane według stanu na 

dzień 31 grudnia 2013 roku. 

Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 31 marca 2014 roku nie podlegało 

badaniu przez biegłego rewidenta. 

Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuacji działalności przez Spółkę w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 

12 miesięcy od dnia kończącego ostatni okres sprawozdawczy i nie istnieją przesłanki 

zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią 

dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania 

finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej 

się przewidzieć przyszłości. 

 

W okresie objętym raportem, Spółka nie dokonała korekty błędów poprzednich okresów. 

 

Spółka nie posiada oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. 
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Czas trwania działalności Spółki nie jest ograniczony. Spółka prowadzi działalność od 1990 roku. 

 

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku winien być czytany razem z jednostkowym 

sprawozdaniem finansowym obejmującym okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013, 

opublikowanym w dniu 21 marca 2014 roku. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przedstawione do zatwierdzenia przez Zarząd Global Cosmed 

S.A. do publikacji w dniu 14 maja 2014 roku. 

5.1. Zasady sporządzenia kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego 

 

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Global Cosmed SA za I kwartał 2014 roku zostało 

przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską 

(UE) i były obowiązujące na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. 

Prezentowane skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki odpowiada wszystkim 

wymogom MSSF przyjętym przez Unię Europejską, a także przedstawia rzetelnie sytuację 

finansową i majątkową na dzień 31 marca 2014 roku oraz wynik jej działalności i przepływy 

pieniężne za okres zakończony 31 marca 2014 roku.  

Jest także zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2014 roku , poz. 

133). 

Stosowane w Spółce Global Cosmed S.A. zasady rachunkowości wg MSSF zostały szczegółowo 

omówione w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od 1 stycznia 2013 

do 31 grudnia 2013 roku opublikowanym w dniu 21 marca 2014 roku. 

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego kwartalnego skróconego 

sprawozdania finansowego Spółki są spójne z zastosowanymi przy sporządzaniu Jednostkowego 

sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku 

opublikowanego w dniu 21 marca 2014 roku.  

Niniejsze kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone w polskich 

złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą. Dane w skróconym 

kwartalnym sprawozdaniu finansowym Spółki zostały wykazane w tysiącach złotych. Ewentualne 

różnice pomiędzy kwotami ogółem a sumą ich składników wynikają z zaokrągleń. 
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Do przeliczenia podstawowych pozycji kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego 

zastosowano kursy: 

 Dla danych wynikających ze sprawozdania z sytuacji finansowej – średni kurs EURO 

obowiązujący na koniec każdego okresu, 

 Dla danych wynikających z rachunku zysków i strat – średni kurs dla danego okresu 

obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 

miesiąca w danym okresie.   

 

 

Zastosowane kursy walut: 

 

 

Okres zakończony 
31.03.2014 

Okres zakończony 
31.12.2013 

 Kurs wymiany złotego do EUR: 
4,1713 4,1472 

 Średni kurs na koniec okresu 

 

 

 

Okres zakończony 
31.03.2014 

Okres zakończony 
31.12.2013 

 Kurs wymiany złotego do EUR: 
4,1713 4,1472 

 Średni kurs na koniec okresu 

 

 

 

Podstawowym i wyłącznym przedmiotem działalności Spółki w okresie objętym kwartalnym 

skróconym sprawozdaniem finansowym oraz w okresach porównywalnych była produkcja i 

sprzedaż wyrobów kosmetycznych i toaletowych oraz wyrobów chemii gospodarczej.  

Z uwagi na koncentrację działalności Spółki na jednym rodzaju działalności oraz na jednym 

obszarze geograficznym, Spółka wyodrębnia jeden segment operacyjny - produkcja wyrobów 

kosmetycznych i toaletowych oraz wyrobów chemii gospodarczej. Dane zaprezentowane w 

jednostkowym sprawozdaniu finansowym dotyczą więc tego segmentu. 

 



Global Cosmed S.A. 

Raport kwartalny za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. 

 
 

14 
 

 

5.2. Zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku 

finansowego 

 

W okresie objętym kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym nie były zmieniane 

zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiary wyniku finansowego. 

5.3. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 

 

W wyniku finansowym bieżącego okresu rozliczono skutki aktualizacji i tworzenia szacunków 

przyszłych okresów w szczególności z następujących tytułów: 

 

 

 
1.01.2014 utworzenie wykorzystanie rozwiązanie 

inne 
zmiany 31.03.2014 

 
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 

Odpisy aktualizujące: 
      

- należności 578 
   

           
(6) 572 

- zapasy 90 
    

90 

- rzeczowe aktywa trwale 0 
    

0 

- wartości niematerialne 0 
    

0 

- inne aktywa 0 
    

0 

Rezerwy z tytułu: 
      

- świadczeń emerytalnych  
   i podobnych 643 

    
643 

- pozostałych rezerw 0 
    

0 

Razem 1311       
           

(6) 1305 

       

       

       Podatek dochodowy: 
      

  
31.03. 2014 31.12.2013 31.03.2013 

  
Bieżący podatek 
dochodowy od osób 
prawnych 

 
617 1 640 219 

  
Podatek odroczony 

 

                    
           (261) 

                         
                 (172)                     -  

  Razem 
 

356 1 468 219 
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W bieżącym okresie nastąpiło: 

 zwiększenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 202 tys. PLN - 

rozliczono na zwiększenie wyniku finansowego, 

 zmniejszenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 59 tys. PLN - 

rozliczono na zwiększenie wyniku finansowego. 

Aktualizacja pozostałych zmian szacunkowych nie wpłynęła istotnie na wynik bieżącego okresu. 

 

5.4. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie objętym raportem 

kwartalnym 

 

Poniżej przedstawiono najistotniejsze pozycje rachunku zysków i strat za 3 miesiące 2014 roku, 

w porównaniu do wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz 

podstawowe wskaźniki ekonomiczne. 

WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

kwoty w tys. PLN dynamika 

3 miesiące 
2014 

3 miesiące 
2013 

3 m-ce 2014/ 
3 m-ce 2013 

% 

I. Przychody ze sprzedaży 
36 018 40 777 88 

III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 
2 674 681 393 

V. Zysk (strata) brutto  2 664 549 485 

VI. Zysk (strata) netto 2 308 330 699 

VII. Amortyzacja 421 304 138 
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WYBRANE DANE Z BILANSU 
kwoty w tys. 

PLN 
 

  31.03.2014 31.12.2013 

Aktywa trwałe 20 583 20 275 

Aktywa obrotowe 84 501 83 655 

Zapasy 13 112 8 721 

Należności krótkoterminowe z tytułu 
dostaw 59 019 65 852 

Środki pieniężne i inne aktywa  
pieniężne 9 427 6 729 

Aktywa ogółem 105 084 103 930 

Kapitał własny 60 706 58 398 

Kapitał zakładowy 35 533 35 333 

Zobowiązania długoterminowe ogółem 3 116 3 260 

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 41 262 42 272 

Kredyty i pożyczki 16 835 18 789 

 

Osiągnięte przez Spółkę w okresach: 1 stycznia do 31  marca 2014 roku oraz 1 stycznia 

do 31 marca 2013 roku wybrane wskaźniki finansowe zostały przedstawione poniżej wraz 

z metodologią ich wyliczenia. 

 

W pierwszym kwartale 2014 roku Spółka Global Cosmed S.A. zrealizowała przychody ze 

sprzedaży na poziomie 36 mln PLN, to jest o 12% mniej niż w analogicznym okresie roku 

ubiegłego. Osiągnięty zysk netto wyniósł 2,3 mln PLN i był wyższy o 2 mln PLN od osiągniętego 

w analogicznym okresie roku ubiegłego.  

Wyszczególnienie j.m. 1.01.-31.03.2014 1.01.-31.03.2013 

Rentowność sprzedaży netto 
(wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży) 

% 6,4 0,8 

Szybkość obrotu należności (należności z tytułu  
dostaw i usług x 90 / przychody ze sprzedaży) 

dni 147 145 

Szybkość obrotu zapasów 
(zapasy x 90 / przychody ze sprzedaży) 

dni 33 19 

Płynność I 
(aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe) 

Wsk. 2,05 1,98 

Płynność II 
(aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania 
krótkoterminowe) 

Wsk. 1,73 1,77 
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Powyższe osiągnięte zostało poprzez zasadniczą zmianę struktury sprzedaży na korzyść 

kierunków sprzedaży o znacznie wyższej rentowności. Osiągnięta rentowność sprzedaży netto 

wyniosła 6,4 %, przy osiągniętej w analogicznym okresie roku ubiegłego na poziomie 0,8%. 

Poprawie uległy wskaźniki szybkości obrotu należności i zapasów, a także wskaźniki płynności.  

Istotne wydarzenia w pierwszym kwartale 2014 roku: 

 

1. W dniu 20 stycznia 2014 roku Global Cosmed S.A zawarł z Global Pollena S.A. umowę 

ramową na dostawy wyrobów chemii gospodarczej. W ramach zawartej umowy,  Global 

Cosmed S.A będzie zlecał Global Pollenie S.A. wytworzenie i dostawę produktów. 

Produkty te będą wytwarzanie, według technologii i receptur opracowanych przez Global 

Cosmed S.A. Dostarczone przez Global Pollenę S.A. wyroby stanowią uzupełnienie 

własnej oferty produktowej. Dzięki temu Global Cosmed S.A. posiada możliwość 

sprostania oczekiwaniom swoich kluczowych klientów, w zakresie kompleksowej dostawy 

palety produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej.  W ramach tej umowy strony 

przewidują również tworzenie wspólnej platformy zakupowej komponentów do produkcji 

swoich wyrobów, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie efektu skali zakupowej i tym 

samym uzyskanie korzystniejszej ceny.  Umowa została zawarta na czas nieokreślony i 

przewiduje sześciomiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego 

roku kalendarzowego. Umowa nie może być jednak wypowiedziana wcześniej, niż ze 

skutkiem na koniec 2018 roku. Umowa nie przewiduje zapłaty kar umownych w związku z 

jej nienależytym wykonaniem. Umowa nie przewiduje warunków, które odbiegają od 

warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.  

2. W dniu 21 stycznia 2014 roku  wydane zostało przez Radę Ministrów rozporządzenie 

zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej 

dotyczące włączenia do strefy nowych terenów. Zgodnie z ww. nowelizacją, do 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostały włączone m.in. grunty o 

powierzchni 1,01 ha, znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Global Cosmed S.A., na 

których zlokalizowane jest przedsiębiorstwo Global Cosmed S.A. . Ww. rozporządzenie 

wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Włączenie do 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej części gruntów należących do Global 

Cosmed S.A.,  po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na 

terenie strefy ekonomicznej oraz spełnieniu warunków określonych w w/w .zezwoleniu, 

pozwoli Global Cosmed S.A. na skorzystanie z pomocy publicznej w formie zwolnień 

podatkowych.  
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3. W dniu 23 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze wydania 200.000 akcji serii E. Podwyższenie kapitału 

zakładowego nastąpiło wskutek wydania w dniu 30 grudnia 2013 roku 200.000 (dwustu 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda, o 

łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), posiadaczom łącznie 

200.000 (dwustu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, w tym 100.000 (stu tysięcy) 

warrantów subskrypcyjnych serii A oraz 100.000 (stu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych 

serii B.  

4. Zgodnie z uchwałą Nr 177/14 z dnia 13.02.2014 r. Zarządu Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 lutego 2014 roku w Krajowym Depozycie 

nastąpiła rejestracja 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 

zł każda oznaczonych kodem PLGLBLC00011. 

 

Istotne wydarzenia po dniu bilansowym do dnia sporządzenia kwartalnego skróconego 

sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2014 roku: 

W dniu 2 kwietnia 2014 roku Zarząd Global Cosmed S.A. przekazał do  publicznej wiadomości 

prognozę wyników finansowych na rok 2014. Prognoza wyników na okres od 1 stycznia 2014 

roku do 31 grudnia 2014 roku obejmuje (w tys. zł):  

Przychody netto ze sprzedaży - 142 757 
Zysk z działalności operacyjnej - 10 556 
Zysk netto                                    - 8 009 
 
Przedstawiona powyżej prognoza wyniku Global Cosmed S.A. została przygotowana w oparciu o 

plan działalności gospodarczej Spółki oraz założenia operacyjne. Przygotowując prognozę, 

Zarząd Spółki wziął pod uwagę w głównej mierze: poprzednie wyniki, analizę rynku, kontynuację 

strategii, udział w rynku i pozycję Spółki, sytuację finansową i jej potencjalne zmiany.  

 

W dniu 6 maja 2014 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podjęła  decyzję o udzieleniu Global 

Cosmed S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN  

Zgodnie z udzielonym zezwoleniem, ustalono następujące warunki prowadzenia działalności 

gospodarczej: .  
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1. Zwiększenie dotychczasowego średniorocznego zatrudnienia kształtującego się na 

poziomie 111,47 pracowników, poprzez zatrudnienie na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej po dniu uzyskania zezwolenia 30 nowych pracowników do dnia 31 

października 2015 roku i utrzymanie średniorocznego zatrudnienia na poziomie co 

najmniej 141,47 pracowników do dnia 31 października 2018 roku;  

2. Poniesienie na terenie strefy kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości nie 

mniej niż 20.000.000,00 zł, do dnia 31 października 2015 roku; 

3. Zakończenie inwestycji w terminie do dnia 31 października 2015 roku. 

 

Zgodnie z wydaną decyzją, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych wyniesie: 

1. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji, 

maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji wyniesienie 30.000.000,00 

mln zł; 

2. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc 

pracy, do obliczenia maksymalnej wysokości trzyletnich kosztów pracy przyjmuje się 

koszty pracy 30 (trzydziestu) nowo zatrudnionych pracowników.  

W oparciu o udzielone zezwolenie, Global Cosmed S.A. zrealizuje inwestycję polegającą na 

wybudowaniu innowacyjnej mieszalni wyrobów płynnych wraz z zapleczem magazynowym 

oraz oczyszczalnią ścieków. Global Cosmed S.A planuje zakończenie inwestycji najpóźniej 

do dnia 31 października 2015 roku.  

5.5. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

W prezentowanym okresie nie wystąpiły nietypowe i nadzwyczajne zjawiska mające istotny 

wpływ na uzyskane przez Spółkę wyniki finansowe. 

5.6. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w 

okresie objętym raportem kwartalnym 

 

Działalność Spółki w prezentowanym okresie nie podlegała wahaniom sezonowym czy też 

cyklicznym. 

5.7. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych 

papierów wartościowych 
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Spółka, w prezentowanym okresie, nie emitowała, nie dokonywała wykupu ani też spłaty żadnych 

papierów wartościowych. 

5.8. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy łącznie i w 

przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

 

W okresie objętym kwartalnym skróconym sprawozdaniem finansowym Spółka nie wypłacała 

dywidendy. Wypłata dywidendy nie była deklarowana przez Spółkę.  

5.9. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone 

sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący 

sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe 

 

Po dniu, na który sporządzono skrócone sprawozdanie finansowe nie wystąpiły zdarzenia, 

mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 

5.10. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych 

oraz innych pozycji pozabilansowych, które nastąpiły od czasu zakończenia 

ostatniego roku obrotowego 

 

 

Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje nieujęte w jednostkowym sprawozdaniu: 

 
 

 31.03.2014 31.12.2013 

 tys. PLN tys. PLN 

Należności warunkowe 
  Otrzymane gwarancje PLN 25 500 34 500 

Otrzymane gwarancje EUR 2 400 2 400 

Otrzymane gwarancje EUR w PLN według średniego kursu NBP 10 011 9 953 

 
35 511 44 453 

   Zobowiązania warunkowe 
  Udzielone poręczenia w EUR 1 169 1 169 

Udzielone poręczenie w EUR w PLN według średniego kursu NBP 4 876 4 848 

Zabezpieczenia na majątku (maszyny i urządzenia) 8 616 8 616 

 
13 492 13 464 

Pozostałe zobowiązania 
  

   Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 
  

Aktywa posiadane na podstawie umów leasingu finansowego 2 209 2 208 

Pozostałe aktywa - zapasy 7 000 7 000 

 9 209 9 208 
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Zmiany w wysokości należności warunkowych oraz aktywów stanowiących zabezpieczenie 

zobowiązań, jakie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem związane są ze zmianą banku 

finansującego, wygaśnięciem limitu oraz zwiększeniem zadłużenia Spółki z tytułu umów leasingu. 

 

5.11. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów 

trwałych oraz o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych 

aktywów trwałych 

 

W okresie 3 miesięcy 2014 roku zakończonych 31 marca 2014 roku Spółka nabyła rzeczowe 

aktywa trwałe o wartości 352,2 tys. PLN, w tym: środki trwałe w leasingu o wartości 138,6 tys. 

PLN oraz poniosła wydatki na środki trwałe w budowie o wartości 174,7 tys. PLN, 

Na dzień 31 marca 2014 roku zobowiązania z tytułu leasingu Spółki wynoszą łącznie  

2 209 tys. PLN. 

5.12. 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 sprawozdawczym nie było przypadków niewywiązywania się ze spłaty kapitału, 

wypłaty odsetek czy innych warunków wykupu zobowiązań. Nie miały miejsca także przypadki 

naruszenia warunków umów kredytowych i pożyczek. 

 

5.13. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 
 
W okresie: 1.01.2014-31.03.2014r Spółka zawarła następujące transakcje handlowe ze stronami powiązanymi: 

       

Nazwa jednostki 
Przychody 
operacyjne 

Przychody 
finansowe 

Koszty 
operacyjne 

Koszty 
finansowe Należności Zobowiązania 

 
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 

Z JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ 
      Dr Andreas Mielimonka 0 0 0 0 0 0 

Z POZOSTAŁYMI PODMIOTAMI 
POWIĄZANYMI 
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Blackwire Ventures Ltd. 0 
 

0 
 

0 0 

Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k 4 423 

 
211 

 
23 305 0 

Global Pollena S.A.  1 792 
 

11 257 
 

10 117 4 848 

Brand Property Sp. z o.o. 
  

0 
 

155 0 

Global Cosmed International GmbH 0 
 

0 
  

0 

Global Cosmed GmbH -2 566 * 961 
  

2 582 

Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  0 

 
0 

 
0 0 

Global Medica Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością Sp. K. 0 

 
0 

 
0 39 

Global Medica Sp. z o.o  0 
 

0 
 

0 0 

Laboratorium Kosmetyczne MALWA Sp. z o.o. 50 
 

619 
 

1 605 495 

Spółka z o.o. z Inwestycjami Zagranicznymi 
Global Kosmed (Ukraina) 

  
0 

  
0 

Pollena Ukraina Sp. z o.o. (Ukraina) 
    

6 
 Global Pollena Ukraina Sp. z o.o. (Ukraina) 4 

 
0 

 
2 773 

 
Apart Brand Property Sp. z o.o. Sp.k. 
(dawniej: Apart sp. z o.o.) 0 

 
0 

 
0 

 
Bobini Brand Property Sp. z o.o. Sp.k. 
(dawniej: Bobini sp. z o.o.) 0 

 
0 

 
0 0 

Sofin Brand Property Sp. z o.o.   Sp. k.  
(dawniej:Labkom sp. z o.o.) 0 

 
0 

 
0 0 

KRET BRAND PROPERTY Sp. z o.o. Sp.k.  
(dawniej: KRET Sp. z o.o.) 0 

 
0 

 
0 0 

Razem 3 703 0 13 048 0 37 961 7 964 

 

      * Faktury korygujące, zmiana dotyczyła odbiorcy faktury. 

       

       

       

       

W okresie: 1.01.2013-31.03.2013r Spółka zawarła następujące transakcje handlowe ze stronami powiązanymi: 

       

Nazwa jednostki 
Przychody 
operacyjne 

Przychody 
finansowe 

Koszty 
operacyjne 

Koszty 
finansowe 

Należności Zobowiązania 

 
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 

Z JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ 
      

Dr Andreas Mielimonka 0 0 0 0 0 0 

Z POZOSTAŁYMI PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
     

 
      Blackwire Ventures Ltd. 0 

 
0 

 
0 0 

Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k 6 555 

 
279 

 
20 007 139 

Global Pollena S.A.  10 131 
 

11 669 
 

17 682 8 033 

Brand Property Sp. z o.o. 

  
0 

 
209 0 

Global Cosmed International GmbH 

    
0 0 

Global Cosmed GmbH 338 
 

745 
 

335 0 

Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  0 

 
0 

 
0 257 

Global Medica Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością Sp. K. 0 

 
8 

 
75 0 

Global Medica Sp. z o.o  0 
 

0 
 

0 0 

Laboratorium Kosmetyczne MALWA Sp. z o.o. 218 
 

386 
 

2 990 377 

Global Kosmed Sp. z o.o.  (Ukraina) 0 
 

0 
 

0 0 
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Pollena Ukraina Sp. z o.o. (Ukraina) 0 
 

0 
 

6 0 

Global Pollena Ukraina Sp. z o.o. (Ukraina) 364 
 

0 
 

2 262 0 

Apart Brand Property Sp. z o.o. Sp.k. 
(dawniej: Apart sp. z o.o.) 

  
0 

 
0 27 

Bobini Brand Property Sp. z o.o. Sp.k. 
(dawniej: Bobini sp. z o.o.) 

  
0 

 
0 27 

Sofin Brand Property Sp. z o.o.   Sp. k.  
(dawniej:Labkom sp. z o.o.) 0 

 
0 

 
0 0 

Razem 17 606 0 13 087 0 43 566 8 860 

 
 

II. Pozostałe informacje  

1. Opis organizacji Grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek 

podlegających konsolidacji 

Spółka Global Cosmed S.A. nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 

Na dzień sporządzenia raportu, poprzez osobę właściciela Spółki Blackwire Ventures Ltd – 

Andreasa Mielimonka, Global Cosmed S.A. była powiązana z wszystkimi niżej wymienionymi 

spółkami:  

1. Global Cosmed Group Sp. z o. o. Sp.k.  

2. Global Pollena S.A.  

3. Brand Property Sp. z o.o.  

4. Global Cosmed GmbH, z siedzibą w Hamburgu, Niemcy  

5. Global Cosmed Group Sp. z o. o.  

6. Global Medica Sp. z o.o. Sp.k.  

7. Global Medica Sp. z o.o.  

8. Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o.o.  

9. Global Kosmed Sp. z o.o z inwestycjami zagranicznymi z siedzibą w Żytomierzu, Ukraina 

10. Global Cosmed International GmbH Hamburg,  

11. SOFIN BRAND PROPERTY Sp. z o.o. Sp.k.(dawniej:  LABKOM Sp. z o.o. )  

12. APART BRAND PROPERTY Sp. z o.o. Sp.k.(dawniej:  APART NATURAL Sp. z o.o. ) 

13. BOBINI BRAND PROPERTY Sp. z o.o. Sp.k.(dawniej:  BOBINI Sp. z o.o. )  

14. Blackwire Ventures Ltd, Limassol, Cypr  

15. KRET BRAND PROPERTY Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: KRET Sp. z o.o. ) 
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2. Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy w tym wyniku połączenia 

jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek, inwestycji długoterminowych, 

podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności 

Spółka Global Cosmed S.A. nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 

3. Stanowisko Zarządu, co do możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników 

zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 

prognozowanych 

 

W dniu 2.04.2014 roku Zarząd Global Cosmed S.A. przekazał do  publicznej wiadomości 

prognozę wyników finansowych na rok 2014. Prognoza wyników na okres od 1 stycznia 2014 

roku do 31 grudnia 2014 roku obejmuje :  

Przychody netto ze sprzedaży  - 142 757 tys. PLN 

Zysk z działalności operacyjnej - 10 556 tys. PLN 

Zysk netto                                  -  8 009  tys. PLN. 

 

Osiągnięte w okresie 1 stycznia do 31 marca 2014 roku wyniki przedstawiają się następująco: 

Przychody ze sprzedaży netto   -  36 018 tys. PLN, 

Zysk z działalności operacyjnej  -   2 674 tys. PLN, 

Zysk z działalności netto             -   2 308 tys. PLN.  

Zaprezentowane przez Spółkę w raporcie kwartalnym wyniki pozwalają na stwierdzenie, iż 

prognoza wyników na rok 2014 jest możliwa do zrealizowania.  

4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Global Cosmed S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze 

wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego 

udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 

procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz 

wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Global 

Cosmed S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego 
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Według informacji posiadanych przez Spółkę, struktura akcjonariatu na dzień 14.05.2014 

roku przedstawiała się następująco: 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów 

Udział w 
liczbie 

głosów (%) 

Wartość 
nominalna 

akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

Blackwire Ventures Ltd. 28 548 587 45 774 709 87 28 548 587 80 

Pozostali 6 984 724 6 984 724 13 6 984 724 20 

Razem 35 533 311 52 759 433 100 35 533 311 100 

 

Jedynym akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Global 

Cosmed S.A. jest Blackwire Ventures Ltd., posiadający 28 548 587 akcji, tj. 80 % kapitału 

zakładowego, uprawniających do 45 774 709 głosów, tj. 87 % liczby głosów ogółem. 

Według informacji posiadanych przez Spółkę, w okresie 1 stycznia do 31 marca 2014 roku nie 

nastąpiły istotne zmiany w strukturze znaczących akcjonariuszy.  

5. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) 

przez osoby zarządzające i nadzorujące Global Cosmed S.A. na dzień 

przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie 

posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, 

odrębnie dla każdej z osób 

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, w okresie od 21 marca 2014 roku do dnia 

14 maja 2014 roku wystąpiły następujące zmiany w stanie posiadania akcji Spółki i uprawnień 

do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Global Cosmed S.A.: 

 Prezes Zarządu Global Cosmed S.A. – Pani Ewa Wójcikowska, w dniu 30 kwietnia 2014 

roku poza rynkiem regulowanym zbyła łącznie 850 000 akcji zwykłych na okaziciela 

o wartości nominalnej 1 zł każda, po cenie 2 PLN., których emitentem jest Global 

Cosmed S.A. Do transakcji doszło na rynku regulowanym, w trybie transakcji pakietowej 

poza sesją giełdową. 

 Członek Zarządu Global Cosmed S.A.– Pani Aleksandra Gawrońska, w dniu 30 kwietnia 

2014 roku zbyła łącznie 400.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł 

każda, po średniej cenie 2 PLN, których emitentem jest Global Cosmed S.A. Do 

transakcji doszło na rynku regulowanym, w trybie transakcji pakietowej poza sesją 

giełdową. 
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Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami stan posiadania akcji Spółki i uprawnień do 

nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Global Cosmed SA na dzień 14 maja  2014 roku 

wynosi:  

 Prezes Zarządu Global Cosmed S.A. - Pani Ewa Wójcikowska 270 000 akcji zwykłych 

na okaziciela,  

 Członek Zarządu Global Cosmed S.A. - Pani Aleksandra Gawrońska 110.000 akcji 

zwykłych na okaziciela. 

 Członek Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. - Pani Magdalena Mazur 1.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela, 

6. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej z 

uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego zobowiązań 

albo wierzytelności Global Cosmed S.A. lub jednostki od niej zależnej, których 

wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Global Cosmed S.A. 

 

Na dzień sporządzenia kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A. 

za I kwartał 2014 roku nie toczą się i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne 

postępowania przed organami rządowymi ani inne postępowania sądowe lub arbitrażowe, które 

mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub 

rentowność Spółki. 

Na dzień sporządzenia kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 

roku nie istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia innych postępowań w przyszłości. 

7. Zawarte przez Global Cosmed S.A. lub jednostkę od niej zależną jedna lub 

wiele transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są 

one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze 

wskazaniem ich wartości 

 

W okresie objętym raportem Global Cosmed S.A. nie zawierała transakcji z podmiotami 

powiązanymi, na warunkach innych niż rynkowe. 
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8. Informacje o udzieleniu przez Global Cosmed S.A. lub przez jednostkę od niej 

zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie 

jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna 

wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co 

najmniej 10 % kapitałów własnych Global Cosmed S.A. 

 

Spółka dokonała poręczenia weksla in blanco jako zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego 

udzielonego przez Deutsche Bank S.A. firmie Global Pollena S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej 

w wysokości 1 604 tys. EUR w 2009 roku, podwyższonego w 2010 roku do wysokości 2 100 tys. 

EUR. Egzekucja określona została do kwoty zadłużenia 1 169 tys. EUR. Termin spłaty kredytu 

zgodnie z umową określono na dzień 15 luty 2016 roku. 

Łączna wartość istniejących poręczeń i gwarancji nie przekracza równowartości 10% kapitałów 

własnych Global Cosmed S.A. 

9. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji 

kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz 

informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 

 

Spółka Global Cosmed S.A. utrzymuje zasoby środków pieniężnych wystarczające do 

regulowania wymagalnych zobowiązań oraz posiada dodatkowe możliwości finansowania dzięki 

przyznanym liniom kredytowym. W ramach procesów ograniczających ryzyko utraty płynności 

Spółka prognozuje przepływy pieniężne w powiązaniu z analizą poziomu płynności aktywów, a 

także monitoruje płynność i zabezpiecza finansowanie w ramach podpisanych umów 

kredytowych. W Spółce na bieżąco analizowany jest portfel należności handlowych. 

10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na  

osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

 

Głównym celem strategii Spółki jest wzrost wartości akcji Global Cosmed S.A. poprzez 

zwiększenie przychodów ze sprzedaży w kraju i za granicą, ekspansję na nowe rynki zagraniczne 

oraz wzrost rentowności prowadzonej działalności. Podstawą realizacji tej strategii są planowane 

inwestycje w środki trwałe oraz przyjęta koncepcja rozwoju Spółki. Realizacja inwestycji pozwoli 

zwiększyć zdolności produkcyjne oraz zmniejszyć jednostkowe koszty produkcji dzięki efektowi 

skali.  
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Czynniki ryzyka związane z działalnością Global Cosmed S.A.:  

 ryzyko niezrealizowania strategii Global Cosmed S.A.;  

 ryzyko związane z panującymi tendencjami wzrostu cen na kluczowe komponenty 

produkowanych wyrobów; 

 ryzyko związane z uzależnieniem od głównego odbiorcy;  

 ryzyko związane z zapisami umów z kontrahentami; 

 ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia lub życia konsumentów;  

 ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi nad nowymi produktami;  

 ryzyko związane z awarią linii produkcyjnych;  

 ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska;  

 ryzyko nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów.  

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Global Cosmed S.A. prowadzi działalność: 

 ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną;  

 ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych;  

 ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych oraz ich interpretacji;  

 ryzyko związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi, losowymi oraz zmianami pogodowymi;  

 ryzyko związane ze znacznymi zmianami kursów walut;  

 ryzyko związane z panującymi tendencjami na rynku kosmetyków i produktów chemii 

gospodarczej. 

Zarząd Global Cosmed S.A. na bieżąco obserwuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, mogące 

mieć znaczący wpływ na działalność Spółki. W przypadku wystąpienia zagrożeń podejmuje 

działania, aby w jak najbardziej efektywny sposób realizować zamierzone cele Spółki. 

 

 



Global Cosmed S.A. 

Raport kwartalny za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. 
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