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WYBRANE DANE FINANSOWE
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów

Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej

Przeliczenie wybranych danych finansowych
Wybrane dane finansowe za okres 1.01.2017 - 31.03.2017 roku i okres 1.01.2016 - 31.03.2016 roku zostały
przeliczone na EURO wg następujących zasad:
I. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – wg kursu średniego NBP obowiązującego na ostatni
dzień okresu bilansowego:
kurs na 31.03.2017 roku wynosił za 1 EUR - 4,2198
kurs na 31.12.2016 roku wynosił za 1 EUR - 4,4240
II. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych – wg średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez
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NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku:
Średnia arytmetyczna średnich kursów na 31.03.2017 roku wyniosła: 4,2891
Średnia arytmetyczna średnich kursów na 31.03.2016 roku wyniosła: 4,3559
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Grupa Kapitałowa w 2016 roku zmieniła prezentację danych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Środki
pieniężne na koniec i początek okresu w latach poprzednich pomniejszone były o kredyty obrotowe.
W prezentowanym skróconym śródrocznym sprawozdaniu za rok 2016 środki pieniężne zaprezentowane zostały
bez korekty o kredyty obrotowe.
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
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INFORMACJE DODATKOWE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA
KWARTALNEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 ROKU
1.

Informacje ogólne

1.1. Informacje ogólne o Jednostce Dominującej
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 ze statutem Global Cosmed S.A. przedmiotem jej działalności jest:
- produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
- sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących.
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Na 31 marca 2017r. Pan Andreas Mielimonka sprawował bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami: Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o.o., Blackwire Ventures
sp. z o.o., Blackwire Ventures Ltd., Mielimonka Holding sp. z o.o., Global Cosmed Group Management sp. z o.o., Global Cosmed Group Management sp. z o.o. HoldCo I sp. k.,
GCG Holding sp. z o. o., GCG Investment sp. z o.o.
Jednocześnie spośród spółek kontrolowanych przez Adreasa Mielinonka, spółki Blackwire Ventures sp. z o.o., Mielimonka Holding sp. z o.o., Global Cosmed Group
Management sp. z o.o. HoldCo I sp. k. oraz GCG Investment sp. z o.o. są akcjonariuszami Jednostki Dominującej.

13

1.2. Jednostki zależne
Spółka
dom inująca

Nazw a jednostki zależnej

Udział % w kapitale
podstaw ow ym na
31.03.2017r.

Udział % w kapitale
podstaw ow ym na
31.12.2016r.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
(przez GCG S.A.)

100%
(przez GCG S.A.)

Siedziba

Przedm iot działalności

Global Cosmed S.A. Global Cosmed domal GmbH

Stadtilm,
Niemcy

Global Cosmed S.A. Domal Grundstűcksgesellschaft mbH

Stadtilm,
Niemcy

Global Cosmed S.A. Global Cosmed Group S.A.

Jaw or,
Polska

Global Cosmed
Group S.A.

Brand Property sp. z o.o.

Radom,
Polska

Produkcja w yrobów chemicznych i kosmetycznych, handel w yrobami
chemicznymi
Nabyw anie, zarządzanie korzystanie, sprzedaż, w ynajem/dzierżaw a
nieruchomości i budynków w e w łasnym lub cudzym imieniu jak rów nież
nabyw anie udziałów w tym celu.
Produkcja w yrobów chemicznych i kosmetycznych, handel w yrobami
chemicznymi
Sprzedaż hurtow a w yrobów chemicznych, produkcja mydła i detergentów ,
środków myjących i czyszczących, sprzedaż hurtow a perfum i
kosmetyków , sprzedaż hurtow a pozostałych maszyn i urządzeń, sprzedaż
hurtow a niew yspecjalizow ana

Global Cosmed
Group S.A.

Kret Brand Property sp. z o.o. sp. k.

Radom,
Polska

Dzierżaw a w łasności intelektualnej i podobnych produktów , z w yłączeniem
prac chronionych praw em autorskim

100%
100%
(99,01% przez GCG S.A.,
(99,01% przez GCG S.A.,
0,99% przez Brand Property) 0,99% przez Brand Property)

Global Cosmed
Group S.A.

Sofin Brand Property sp. z o.o. sp.k.

Radom,
Polska

Dzierżaw a w łasności intelektualnej i podobnych produktów , z w yłączeniem
prac chronionych praw em autorskim.

100%
100%
(98,75% przez GCG S.A.,
(98,75% przez GCG S.A.,
1,25% przez Brand Property) 1,25% przez Brand Property)

Global Cosmed
Group S.A.

Global Cosmed Group GmbH

Marketing, rozw ój i sprzedaż nie w ymagających zezw olenia produktów
chemicznych i kosmetycznych w e w szystkich obszarach stosow ania.
Hamburg, Dalszy najem i dzierżaw a jak rów nież tym podobne oddanie do użytkow ania
Niemcy pojazdów
mechanicznych spółkom pow iązanym, utrzymyw anie i
zarządzanie w łasnym majątkiem jak i udział w innych przedsiębiorstw ach
w szelkiego rodzaju.

Global Cosmed
Group GmbH

Global Cosmed GmbH

Hamburg, Rozw ój i dystrybucja nie w ymagających zezw olenia
Niemcy chemicznych w e w szystkich obszarach stosow ania.

produktów

Global Cosmed
Group GmbH

Global Cosmed International GmbH

Hamburg, Rozw ój i dystrybucja nie w ymagających zezw olenia
Niemcy chemicznych w e w szystkich obszarach stosow ania.

produktów

Global Cosmed
International GmbH

Global Cosmed Qingdao

Qingdao
Chiny

Rozw ój i dystrybucja nie w ymagających zezw olenia
chemicznych w e w szystkich obszarach stosow ania.

produktów

75%
(przez GCG S.A.)

75%
(przez GCG S.A.)

100%
(75% efektyw nego udziału
przez GCG GmbH )

100%
(75% efektyw nego udziału
przez GCG GmbH )

90%
(67,5% efektyw nego udziału
przez GCG GmbH)

90%
(67,5% efektyw nego udziału
przez GCG GmbH)

100%
(67,5% efektyw nego udziału
przez GCI GmbH)

100%
(67,5% efektyw nego udziału
przez GCI GmbH)

W okresie objętym raportem zakres działalności Spółek Grupy Kapitałowej nie uległ zmianie
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1.3. Skład organów Jednostki Dominującej
Zarząd
Na dzień 31 marca 2017 roku Zarząd Global Cosmed S.A. składał się z następujących osób:
 Andreas Mielimonka - Prezes Zarządu
 Magdalena Mazur - Wiceprezes Zarządu
 Paweł Szymonik - Członek Zarządu
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Zarząd Spółki składał się z następujących osób:
 Andreas Mielimonka - Prezes Zarządu
 Magdalena Mazur - Wiceprezes Zarządu
 Paweł Szymonik - Członek Zarządu
W okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły zmiany
w składzie Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza
Na dzień 31 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Global Cosmed S.A. składała się z następujących osób:
 Marian Stanisław Wittenbeck - Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 Jolanta Kubicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 Maciej Ujazdowski – Członek Rady Nadzorczej
 Arthur Mielimonka – Członek Rady Nadzorczej
 Marian Sułek – Członek Rady Nadzorczej.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Global Cosmed S.A. składała się z następujących osób:
 Marian Stanisław Wittenbeck - Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 Jolanta Kubicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 Maciej Ujazdowski – Członek Rady Nadzorczej
 Tomasz Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej
 Marian Sułek – Członek Rady Nadzorczej.
W okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania wystąpiły zmiany w składzie
Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej.
W dniu 6 marca 2017 r., Pan Tomasz Wasilewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z rezygnacją Pana Tomasza
Wasilewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, podjęła w dniu 20 marca 2017 roku, uchwałę o
uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej i powołaniu (dokooptowaniu) z dniem 20 marca 2017 r. do składu Rady
Nadzorczej Pana Arthura Mielimonkę i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Prokurenci
Na dzień 31 marca 2017 roku Jednostka Dominująca posiadała także następujące osoby reprezentujące jako
prokurentów i pełnomocników:
 Urszula Matracka - prokura łączna od dnia 31 stycznia 2011 roku
 Grażyna Łyżwińska - prokura łączna od dnia 20 czerwca 2016 roku
 Krzysztof Matusiak - prokura łączna od dnia 20 czerwca 2016 roku

1.4. Skład organów jednostek zależnych
Global Cosmed domal GmbH
Na dzień 31 marca 2017 roku Zarząd Spółki Global Cosmed domal GmbH składał się z następujących osób:
 Andreas Mielimonka - Członek Zarządu
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Andreas Zimmermann - Członek Zarządu.

Spółka posiada także następujące osoby reprezentujące jako prokurentów i pełnomocników:
 Arthur Mielimonka - prokura samoistna
 Julia Machold – prokura łączna.
Domal Grundstűcksgesellschaft mbH
Na dzień 31 marca 2017 roku Zarząd Spółki Domal Grundstűcksgesellschaft mbH składał się z następujących
osób:
 Andreas Mielimonka - Członek Zarządu
 Arthur Mielimonka - Członek Zarządu.
Spółki zależne: Domal Grundstűcksgesellschaft mbH i Global Cosmed domal GmbH nie posiadają Rad
Nadzorczych.
Global Cosmed Group S.A.
Na dzień 31 marca 2017 roku Zarząd Spółki Global Cosmed Group S.A. składał się z następujących osób:
 Magdalena Anita Mazur – Prezes Zarządu
 Sławomir Miętka - Członek Zarządu.
Na dzień 31 marca 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Global Cosmed Group S.A. wchodzili:
 Andreas Mielimonka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 Aleksandra Gawrońska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 Jolanta Kubicka – Członek Rady Nadzorczej
Prokura na dzień 31 marca 2017 roku:
 Grażyna Łyżwińska – prokura łączna
 Marian Stanisław Wittenbeck - prokura samoistna
Brand Property sp. z o. o.
Na dzień 31 marca 2017 roku skład zarządu spółki Brand Property sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu przedstawiał
się w następujący sposób:
 Magdalena Anita Mazur – Członek Zarządu
Prokura na dzień 31 marca 2017 roku:
 Grażyna Łyżwińska – prokura samoistna
Kret Brand Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Kret Brand Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Radomiu jest reprezentowana
przez jej Komplementariusza - Brand Property sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu – zgodnie z zasadami jej
reprezentacji.
Sofin Brand Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Sofin Brand Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Radomiu jest reprezentowana
przez jej Komplementariusza - Brand Property sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu – zgodnie z zasadami jej
reprezentacji.
Global Cosmed Group GmbH
Na dzień 31 marca 2017 roku Zarząd Spółki Global Cosmed Group GmbH składał się z następujących osób:
 Andreas Mielimonka - Członek Zarządu
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Magdalena Anita Mazur – Członek Zarządu
Arthur Mielimonka - Członek Zarządu.

Global Cosmed GmbH
Na dzień 31 marca 2017 roku Zarząd Spółki Global Cosmed GmbH składał się z następujących osób:
 Andreas Mielimonka - Członek Zarządu
 Arthur Mielimonka - Członek Zarządu.
Global Cosmed International GmbH
Na dzień 31 marca 2017 roku Zarząd Spółki Global Cosmed International GmbH składał się z następujących osób:
 Andreas Mielimonka - Członek Zarządu
 Magdalena Mazur – Członek Zarządu
 Arthur Mielimonka - Członek Zarządu
 Philippe Dahmen - Członek Zarządu.
Global Cosmed Qingdao Ltd.
Na dzień 31 marca 2017 roku Zarząd Spółki Global Cosmed Qingdao Ltd. składał się z następujących osób:
 Dakai Liu – Dyrektor Zarządzający
Spółki zależne: Global Cosmed Group GmbH, Global Cosmed GmbH, Global Cosmed International GmbH oraz
Global Cosmed Qingdao Ltd. nie posiadają Rad Nadzorczych.
1.5. Pozostałe informacje dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie Spółki obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 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 2016 roku, w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej - dane według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Jako dane porównywalne
zaprezentowano dane z opublikowanych sprawozdań finansowych. Dane porównywalne w skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2016 roku dotyczące 2016 roku odnoszą się do
opublikowanych danych skonsolidowanych za I kwartał 2016 roku.
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca 2017 roku nie
podlegało badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji
działalności przez spółki Grupy Kapitałowej 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 skróconego skonsolidowanego sprawozdania faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
W okresie objętym raportem, spółki Grupy Kapitałowej nie dokonały korekty błędów poprzednich okresów.
Spółki Grupy Kapitałowej nie posiadają oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.
Czas trwania działalności spółek Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony.
Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku winien być czytany razem ze skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, opublikowanym w dniu 28 kwietnia
2017 roku.
Niniejsze sprawozdanie zostało przedstawione do zatwierdzenia przez Zarząd Global Cosmed S.A. do publikacji
w dniu 30 maja 2017 roku.
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2.

Stosowane zasady rachunkowości i metody wyceny

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do
dnia 31 marca 2017 r. zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz
mającymi zastosowanie pozostałymi MSR/MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską (przez zatwierdzenie
przez Unię Europejską rozumie się ogłoszenie standardów lub interpretacji w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej). W zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami niniejsze skrócone śródroczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. W niniejszym skróconym
śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ogólny termin MSSF używany jest zarówno w
odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jak i Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości.
Na dzień publikacji niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, biorąc
pod uwagę proces adaptacji MSSF przez Unię Europejską, nie występują różnice w zakresie zasad rachunkowości
przyjętych przez Jednostkę Dominującą zgodnie z MSSF, a MSSF które zostały zatwierdzone przez Unię
Europejską.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu
historycznego za wyjątkiem:
- środków pieniężnych wycenionych w wartości nominalnej
- zobowiązań finansowych, w tym kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu
z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

3.

Waluta funkcjonalna, waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz kursy przyjęte do przeliczania
danych finansowych

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Global Cosmed zostało sporządzone w
polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Global Cosmed S.A. oraz spółek
Grupy działających na terytorium Polski, walutą funkcjonalną spółek Grupy działających na terytorium Niemiec
jest Euro (EUR), walutą funkcjonalną spółki Global Cosmed Qingdao Ltd. działającej na terenie Chin jest yuan
renminbi (CNY)
Dane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały wykazane w tysiącach złotych.
Ewentualne różnice pomiędzy kwotami ogółem a sumą ich składników wynikają z zaokrągleń.
Sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych dla celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz dane wynikające ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania Grupy przeliczone zostały
według następujących zasad:
- dla danych wynikających ze sprawozdania z sytuacji finansowej – zastosowany został średni kurs EUR i CNY
obowiązujący na koniec każdego okresu,
- dla danych wynikających z całkowitych dochodów, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku
przepływów pieniężnych – średni kurs dla danego okresu obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.
Zastosowane kursy walut:
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4.

Zmiany wartości rezerw, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących wartości aktywów
i innych wielkości szacunkowych, podatek dochodowy

W wyniku finansowym bieżącego okresu rozliczono skutki aktualizacji lub tworzenia szacunków przyszłych
zobowiązań (rezerw) w szczególności z tytułu:

rezerw, oraz biernych rozliczeń międzyokresowych. Ujęte kwoty odzwierciedlają najbardziej właściwy
szacunek nakładów pieniężnych, niezbędnych do wypełnienia w przyszłości obecnego obowiązku
istniejącego na dzień bilansowy,

rozpoznania aktywów podatkowych. Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
przy założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy, pozwalający na jego wykorzystanie.
Aktualizacja pozostałych zmian szacunkowych nie wpłynęła istotnie na wyniki bieżącego okresu.
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5.

Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie sprawozdawczym

Poniżej przedstawiono najistotniejsze pozycje rachunku zysków i strat za 3 miesięcy 2017 roku w porównaniu do
wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne.

Osiągnięte przez Spółkę w okresach: 1.01.-31.03.2017 roku oraz 1.01.-31.03.2016 roku wybrane wskaźniki
finansowe zostały przedstawione poniżej wraz z metodologią ich wyliczenia.

W pierwszym kwartale 2017 roku, Grupa Kapitałowa zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 73 561
tys. PLN, tj. o 5% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa Kapitałowa wypracowała stratę netto
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dla akcjonariuszy podmiotu dominującego na poziomie 2.875 tys. PLN w I kwartale 2017r., w porównaniu
z zyskiem 1.378 tys. PLN w I kwartale 2016. Na negatywny wynik Jednostki Dominującej ma wpływ opóźnienie
w oddaniu nowej mieszalni do użytkowania. Na chwilę obecną mieszalnia nie osiąga zakładanych parametrów
wydajnościowych i kosztowych; Spółka podejmuje szereg działań zmierzających do osiągnięcia zakładanych
wskaźników.
Ponadto na wynik finansowy Grupy Kapitałowej ma wpływ tendencja do wzrostu cen kluczowych komponentów
produkowanych wyrobów. Zarząd monitoruje rynek celem weryfikacji konkurencyjności cen surowców
koniecznych do produkcji i jednocześnie podejmuje działania w wyniku których zmierza do podwyższenia cen
jednostkowych swoich produktów.

Istotne zdarzenia w okresie objętym raportem:
W dniu 6 marca 2017r. Pan Tomasz Wasilewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Global Cosmed S.A. ze skutkiem natychmiastowym.
W dniu 17 marca 2017r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Cosmed S.A. Główne uchwały
przyjęte przez Walne Zgromadzenie:
 powołanie w trybie dokooptowania do rady nadzorczej, pana Arthura Mielimonkę;
 wyrażenie zgody na plan podziału oraz na zmianę statutu Global Cosmed S.A.
 podwyższenie kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiana statutu Global Cosmed S.A.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę statutu Global Cosmed
S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiany
statutu Global Cosmed S.A. związane jest z uchwałą Zarządu w sprawie rozpoczęcia procesu restrukturyzacji
grupy kapitałowej Global Cosmed, polegającej na dokonaniu podziału spółki zależnej Global Cosmed Group S.A.
(„Spółka Zależna”) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Zależnej w formie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa na Spółkę (podział przez wydzielenie). W ramach planowanego podziału Spółki Zależnej na
Spółkę zostanie przeniesiona część obecnego przedsiębiorstwa Spółki Zależnej, tj. zakłady produkcyjne w Jaworze
i Świętochłowicach. W Spółce Zależnej zostaną zachowane stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa
składniki materialne i niematerialne związane z rozwojem i dystrybucją produktów brandowych, wraz z aktywami
stanowiącymi prawa własności intelektualnej do marek.
Mając na uwadze, że Global Cosmed S.A. jest jedynym akcjonariuszem Spółki Zależnej i zgodnie z art. 550 KSH
nie może obejmować akcji własnych w zamian za akcje Spółki Zależnej, aby wyeliminować ryzyko wynikające
z wykładni art. 530 § 2 zd. 2 KSH, która wyklucza przeprowadzenie podziału spółki bez dokonania podwyższenia
kapitału zakładowego spółki przejmującej, Global Cosmed S.A. dokonała zbycia 1 akcji Spółki Zależnej na rzecz
podmiotu trzeciego oraz Walne Zgromadzenie podwyższyło kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję 1 akcji serii
L w zamian za zbyte akcje Spółki Zależnej akcji Spółki. Ze względu na niewielką ilość zbytych akcji Spółki Zależnej,
podwyższenie kapitału zakładowego Global Cosmed S.A. nie ma istotnego wpływu na strukturę akcjonariatu
Spółki.
W ocenie Zarządu restrukturyzacja polegająca na przeniesieniu części majątku Spółki Zależnej w formie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Dominująca (podział przez wydzielenie) przyczyni się do
optymalizacji kosztów działalności Grupy Kapitałowej Global Cosmed oraz pogłębienia integracji zakładów
produkcyjnych kontrolowanych obecnie przez Grupę Kapitałową Global Cosmed. Dzięki dokonanej
restrukturyzacji Global Cosmed S.A. przejęła kontrolę i zarządzanie czterema zakładami produkcyjnymi
należącymi do grupy: zakładem w Radomiu, zakładem w Jaworze, zakładem w Świętochłowicach oraz zakładem
w Stadtilm (poprzez spółkę zależną Global Cosmed domal GmbH). Koncentracja zakładów produkcyjnych
umożliwi bardziej efektywne zarządzanie oraz koordynację pracy zakładów, a także znacząco uprości wzajemne
rozliczenia pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej. Zarząd Global Cosmed S.A. spodziewa się w związku z tym
uzyskania efektów synergii dzięki dokonanej restrukturyzacji. Równocześnie po dokonanym podziale w Global
Cosmed Group S.A. pozostawiona została zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadząca działalność
w zakresie zarządzania, rozwoju oraz dystrybucji produktów brandowych. ze szczególnym uwzględnieniem
strategicznym marek: Kret, Sofin, Apart Natural oraz Bobini.
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6.

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych

W okresie I kwartału 2017 roku nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na
aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, poza opisanymi w
poprzednich częściach raportu.
7.

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy

Działalność Spółek Grupy w prezentowanym okresie nie podlegała wahaniom sezonowym czy też cyklicznym.
8.

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz o
istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. Informacje
dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie 01.01 – 31.03.2017 roku nie wystąpiło istotne zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych.
W okresie objętym raportem Grupa nie emitowała, nie był także dokonywany wykup ani spłata dłużnych
i kapitałowych papierów wartościowych.

9.

Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

Celem Jednostki Dominującej w zarządzaniu kapitałem jest ochrona zdolności Grupy Kapitałowej do
kontynuowania działalności przy jednoczesnej maksymalizacji rentowności dla akcjonariuszy. Zarządy na bieżąco
monitorują poziom wskaźnika zwrotu z kapitału oraz poziom dywidendy przypadającej na 1 akcję zwykłą. W dniu
20 maja 2015 roku Zarząd Spółki Global Cosmed S.A. podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata
2015 - 2017. Począwszy od 2015 roku, Zarząd Global Cosmed S.A. rekomendując podział zysku będzie przedkładał
Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy na poziomie minimum 40%
skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy, pod warunkiem utrzymywania wskaźnika zadłużenia
wyrażonego jako stosunek skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie
przekraczającym 2,5.
Wniosek Zarządu dotyczący wypłaty dywidendy w wysokości określonej na ww. zasadach wynikających
z przyjętej polityki, będzie zależeć dodatkowo od poniższych czynników:
- potrzeb finansowych związanych z planami inwestycyjnymi grupy kapitałowej,
- potrzeb finansowych związanych z utrzymaniem płynności finansowej grupy kapitałowej,
- spełnienia warunków dotyczących realizacji przejęć innych podmiotów (w tym ograniczeń wynikających
z warunków dotyczących finansowania pozyskiwanego przez Global Cosmed S.A. dla realizacji tych przejęć).
W 2016 roku strata Grupy Kapitałowej przypadająca akcjonariuszom Jednostki dominującej wyniosła 5.152 tys.
PLN. W tym Jednostka Dominująca poniosła stratę w wysokości 5.030 tys. PLN. Zarząd Global Cosmed S.A.
zaproponuje Wlanemu Zgromadzeniu Spółki pokrycie poniesionej straty:
- niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych w kwocie 1.503 tys. PLN, oraz
- kapitałem rezerwowym w pozostałej kwocie tj. 3.527 tys. PLN.
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10. Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy
W dniu 13 kwietnia 2017r. Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej przyznała 250.000 Warrantów
Subskrypcyjnych Serii A managerom Grupy Kapitałowej Global Cosmed, których działalność w znaczącym stopniu
przyczyniła się do rozwoju Grupy. Jako kryterium przydziału Warrantów Subskrypcyjnych Rada Nadzorcza
przyjęła zaangażowanie poszczególnych członków kadry managerskiej w realizację założonych celów
sprzedażowych, zaś członkom Zarządu pełniącym funkcję w roku 2016, należyte wykonanie przez nich
obowiązków w roku 2016. W ramach tego przydziału Rada Nadzorcza Spółki przyznała Wiceprezesowi Zarządu
80.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
W ramach wykonywania prawa z 250 000 Warrantów Subskrypcyjnych, oświadczenie o objęciu Akcji złożyło i
Akcje opłaciło 5 osób uprawnionych, na łączną liczbę 250 000 Akcji serii K, po cenie 1,00 PLN, tj. na kwotę 250 000
PLN. Dokumenty Akcji zostały wydane osobom uprawnionym w dniu 5 maja 2017 r.
W dniu 28 kwietnia 2017r. Zarząd Jednostki Dominującej podjął uchwałę o odwołaniu prokury udzielonej Pani
Urszuli Matrackiej. Zarazem Zarząd Spółki podjął uchwałę o udzieleniu prokury łącznej Panu Sławomirowi Miętka.
W dniu 17 maja 2017 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, dokonał wpisu w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę 1,00 zł, tj.
do kwoty 86 076 086,00 zł, poprzez emisję jednej akcji serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł, która nie jest
dopuszczona do publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy
Global Cosmed S.A. wynosi 86 076 086,00 zł i dzieli się na 86 076 086 akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
uprawniających łącznie do 103 302 208 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Global Cosmed S.A., zgodnie z art. 530 § 2 KSH, został
dokonany podział spółki zależnej Global Cosmed Group S.A. poprzez przeniesienie części majątku spółki zależnej
w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Global Cosmed S.A. (podział przez wydzielenie). W ramach
podziału Global Cosmed Group S.A. na Spółkę została przeniesiona zasadnicza część obecnego przedsiębiorstwa
Spółki Zależnej, tj. składniki materialne i niematerialne związane z produkcją mydła i detergentów, środków
myjących i czyszczących, realizowaną w Zakładach Produkcyjnych w Jaworze i Świętochłowicach. W Global
Cosmed Group S.A. zostały zachowane stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa składniki materialne
i niematerialne związane z administracją, dystrybucją i marketingiem należącymi do Spółki Zależnej. W ocenie
Zarządu przeprowadzona restrukturyzacja polegająca na przeniesieniu części majątku Spółki Zależnej w formie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Jednostkę Dominująca (podział przez wydzielenie) przyczyni się do
optymalizacji kosztów działalności Grupy Kapitałowej Global Cosmed oraz pogłębienia integracji spółek
tworzących Grupę Kapitałową Global Cosmed.
W dniu 18 maja 2017r. Zarząd spółki Global Cosmed S.A., mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju
działalności, podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Na obecnym etapie zarząd Jednostki
Dominującej rozważa różne opcje strategiczne, w szczególności poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie
aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze, jak również nie wybranie żadnej
z przedstawionych opcji.
11. Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych oraz innych pozycji pozabilansowych
W I kwartale 2016r. nie nastąpiły istotne zmiany w wysokości należności warunkowych oraz aktywów
stanowiących zabezpieczenie zobowiązań.
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12. Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe Grupy w raportowanym okresie kształtują się jak niżej:

Spółki Grupy w okresie I kwartału 2017r. nie zawarły innych nowych istotnych umów finansowych.
13. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Jednostkami powiązanymi z Global Cosmed S.A. według stanu na dzień 31.03.2017 roku są:
Dr Andreas Mielimonka
Global Cosmed Group Managment Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu
GCG Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu
Blackwire Ventures Ltd, z siedzibą w Limassol, Cypr
Blackwire Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu
Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach
Mielimonka Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu
Global Cosmed Group Management Sp. z o.o. HoldCo I sp.k. z siedzibą w Radomiu
GCG Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu
Global Cosmed domal GmbH z siedzibą w Stadtilm, Niemcy
Domal Grundstücksgesellschaft mbH z siedzibą w Stadtilm, Niemcy
Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze
Brand Property Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu
Sofin Brand Property Sp. z o.o Sp.k. z siedzibą w Radomiu
Kret Brand Property Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Radomiu
Global Cosmed Group GmbH, z siedzibą w Hamburgu, Niemcy
Global Cosmed GmbH, z siedzibą w Hamburgu, Niemcy
Global Cosmed International GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy
Global Cosmed Qingdao Ltd. z siedzibą w Shandong, Chiny
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W okresie: 1.01.-31.03.2017r zostały zawarte następujące transakcje handlowe ze stronami powiązanymi
które nie podlegały eliminacji z tytułu konsolidacji :

W okresie: 1.01.-31.03.2017r zostały zawarte następujące transakcje handlowe ze stronami powiązanymi
które podlegały eliminacji z tytułu konsolidacji :
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14. Zmiany w strukturze Grupy w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży
jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania
działalności
W okresie I kwartału 2017r. nie nastąpiły Zmiany w strukturze Grupy w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału,
restrukturyzacji i zaniechania działalności.
15. Stanowisko Zarządu, co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników
Zarząd Global Cosmed S.A. nie opublikował prognoz finansowych.

16. Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Global
Cosmed S.A. 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
Według informacji posiadanych przez Spółkę, struktura akcjonariatu Global Cosmed S.A. na dzień publikacji
raportu przedstawiała się następująco:

17. Zestawienie stanu posiadania akcji Global Cosmed S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
i nadzorujące wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego
raportu kwartalnego
Według informacji posiadanych przez Spółkę, stan posiadania akcji Global Cosmed S.A. lub uprawnień do nich
przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień 30 maja 2017 roku przedstawia się następująco:
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Ponadto Global Cosmed S.A. w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Global Cosmed S.A. z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie statutu spółki
oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii K o warunkowym
podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K. z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru, i uszczegółowionego uchwałą nr 1/4/2017 Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A.
z dnia 13 kwietnia 2017 r., przekazał 250.000 warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A z prawem
pierwszeństwa objęcia akcji serii K. Wszystkie osoby, którym zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta
przysługiwało prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, wykonały prawo ich objęcia, a następnie dokonały
objęcia Akcji serii K w Global Cosmed S.A. („Akcje”). W ramach wykonywania prawa z 250.000 Warrantów
Subskrypcyjnych, oświadczenie o objęciu Akcji złożyło i Akcje opłaciło 5 osób uprawnionych, na łączną liczbę
250 000 Akcji serii K, po cenie 1,00 PLN, tj. na kwotę 250 000,00 PLN. Dokumenty Akcji zostały wydane osobom
uprawnionym w dniu 5 maja 2017 r
W dniu 5 maja 2017 roku Global Cosmed S.A. otrzymała od Wiceprezes Zarządu Global Cosmed S.A., Pani
Magdaleny Anity Mazur, powiadomienie o dokonaniu transakcji objęcia 80.000 Akcji serii K w ramach realizacji
Programu Motywacyjnego
18. 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. Informacje o istotnych rozliczeniach
z tytułu spraw sądowych
Na dzień sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A.
za I kwartał 2017 roku nie toczą się i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne istotne 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 Global Cosmed S.A
i jednostek zależnych.
Na dzień sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2017 roku nie
istnieją podstawy do ewentualnego wszczęcia innych postępowań w przyszłości.
19. Zawarte przez Global Cosmed S.A. lub jednostkę zależną od Global Cosmed S.A. jednej lub wielu
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. oraz jednostki Grupy Kapitałowej Global Cosmed nie zawierały
transakcji z podmiotami powiązanymi, na warunkach innych niż rynkowe.
20. 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.
W okresie objętym raportem Global Cosmed S.A. oraz jednostki Grupy Kapitałowej Global Cosmed nie udzielały
poręczeń kredytu, pożyczki i nie udzielały gwarancji.
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21. 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 niewywiązania się ze spłaty kapitału, wypłaty odsetek czy
innych warunków wykupu zobowiązań. Nie miały miejsca także przypadki naruszenia warunków umów
kredytowych lub pożyczek, które skutkowałyby ryzykiem postawienia ich w stan natychmiastowej wymagalności.
22. 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
Grupa utrzymuje zasoby środków pieniężnych wystarczające dla regulowania wymagalnych zobowiązań oraz
posiada dodatkowe możliwości finansowania dzięki przyznanym liniom kredytowym.
Ryzyko utraty płynności związane jest z regulowaniem wymagalnych zobowiązań Grupy Global Cosmed.
W ramach procesów ograniczających ryzyko utraty płynności Grupa:
- prognozuje przepływy pieniężne w powiązaniu z analizą poziomu płynności aktywów;
- monitoruje płynność i zabezpiecza finansowanie w ramach podpisanych umów kredytowych i utrzymywania
linii kredytowych.
Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie
z różnych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, faktoring.
Na dzień 31 marca 2017 roku poziom wykorzystania kredytów przez spółki Grupy wyniósł 82.747 tys. PLN.
W Grupie Global Cosmed na bieżąco analizowany jest portfel należności handlowych – na koniec I kwartału 2017
roku poziom należności wynosił 51.933 tys. PLN a ich rotacja wyniosła 64 dni.
23. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki,
niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej
cenie nabycia
W I kwartale nie wystąpiły istotne zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej.
24. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie
sposobu (metody) jej ustalenia
W okresie 1.01. - 31.03.2017 roku w Grupie nie dokonywano zmian w metodzie (sposobie) ustalania wartości
godziwej instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz nie dokonano zmiany klasyfikacji
aktywów finansowych na skutek zmiany celu lub sposobu wykorzystania tych aktywów.
25. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
W dniu 17 maja 2017 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, dokonał wpisu w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Global Cosmed S.A. Na
skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Global Cosmed S.A., zgodnie z art. 530 § 2 KSH, został
dokonany podział spółki zależnej Global Cosmed Group S.A. poprzez przeniesienie części majątku spółki zależnej
w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Global Cosmed S.A. (podział przez wydzielenie). W ramach
podziału Global Cosmed Group S.A. na Spółkę została przeniesiona zasadnicza część obecnego przedsiębiorstwa
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Spółki Zależnej, tj. składniki materialne i niematerialne związane z produkcją mydła i detergentów, środków
myjących i czyszczących, realizowaną w Zakładach Produkcyjnych w Jaworze i Świętochłowicach. W Global
Cosmed Group S.A. zostały zachowane stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa składniki materialne
i niematerialne związane z administracją, dystrybucją i marketingiem należącymi do Spółki Zależnej ze
szczególnym uwzględnieniem strategicznym marek: Kret, Sofin, Apart Natural oraz Bobini. W ocenie Zarządu
przeprowadzona restrukturyzacja polegająca na przeniesieniu części majątku Spółki Zależnej w formie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Jednostkę Dominująca (podział przez wydzielenie) przyczyni się do
optymalizacji kosztów działalności Grupy Kapitałowej Global Cosmed oraz pogłębienia integracji spółek
tworzących Grupę Kapitałową Global Cosmed.
Ponadto Zarząd dokłada starań by poprawić efektywność nowej mieszalni która na chwilę obecną nie osiąga
zakładanych parametrów wydajnościowych i kosztowych.
Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy.:
 ryzyko niezrealizowania strategii Grupy;
 ryzyko związane z panującymi tendencjami wzrostu cen na kluczowe komponenty produkowanych
wyrobów;
 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;
 ryzyko związane z uszkodzeniami towaru w transporcie.
Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa. 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 Grupy. W przypadku wystąpienia zagrożeń podejmuje działania, aby w jak najbardziej
efektywny sposób realizować zamierzone cele Spółki.
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26. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017
roku

a. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
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b. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
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c. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
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d. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
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e. Informacja dodatkowa do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Global Cosmed S.A. za okres 3 miesięcy, zakończony 31 marca
2017 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa" w kształcie
zatwierdzonym przez Unię Europejską z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku
finansowego netto określonych na koniec okresu sprawozdawczego.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Global Cosmed S.A. zostało sporządzone w oparciu o regulacje
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. Format, podstawa
oraz zakres sporządzenia sprawozdania finansowego jest zgodny z wymogami tego rozporządzenia.
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej Global Cosmed S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją żadne okoliczności
wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania. Zostało ono sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów
i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 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, a w kwestiach
nieuregulowanych zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.
Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy 2017 roku
są spójne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok poprzedni.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.- 31.03.2017 roku winno być czytane razem ze
sprawozdaniem finansowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, opublikowanym
w dniu 28 kwietnia 2017 roku.
f. Zmiany wartości szacunkowych

Podatek dochodowy:
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W wyniku finansowym bieżącego okresu rozliczono skutki aktualizacji lub tworzenia szacunków przyszłych
zobowiązań (rezerw) w szczególności z tytułu:
 odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych. Ujęte
kwoty odzwierciedlają najbardziej właściwy szacunek nakładów pieniężnych, niezbędnych do
wypełnienia w przyszłości obecnego obowiązku istniejącego na dzień bilansowy,
 rozpoznania aktywów podatkowych. Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
przy założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy, pozwalający na jego wykorzystanie,
W bieżącym okresie wystąpiło zmniejszenie kwoty biernych rozliczeń międzyokresowych o 312 tys. PLN. Kwota
rezerw z tytułu świadczeń emerytalnych nie uległa zmianie.
Aktualizacja pozostałych zmian szacunkowych nie wpłynęła istotnie na wyniki bieżącego okresu.

g. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz
o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych
W okresie 01.01. – 31.03.2017 roku w Global Cosmed S.A. nie ponosiła istotnych nakładów inwestycyjnych.
h. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych oraz innych
pozabilansowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

pozycji

W dniu 11 stycznia 2017r. Global Cosmed S.A. zawarła aneks do umowy kredytu w rachunku bieżący na kwotę
1.600 tys. EUR udzielonego przez Bank Pekao S.A. i zapadającego w dniu 11 stycznia 2017r. Nowy termin spłaty
kredytu został ustalony na 11 stycznia 2018r. Jednocześnie uległo zmienianie zabezpieczenie kredytu tj. cesja
wierzytelności handlowych z tytułu rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi w EUR została ustalona na kwotę
min. 1.600 tys. EUR. Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

i. Pozostałe informacje
Pozostałe informacje i ujawnienia wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego
państwem członkowskim, w tym: opis istotnych dokonań w okresie 01.01.- 31.03.2017 roku oraz czynników
i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Global Cosmed S.A., objaśnienia dotyczące
sezonowości lub cykliczności działania Spółki, informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych
i kapitałowych papierów wartościowych oraz dotyczące zdarzeń po dniu bilansowym, zostały zawarte
w punktach objaśniających do skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Andreas Mielimonka

Magdalena Mazur

Paweł Szymonik

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Osoba sporządzająca jednostkowe sprawozdanie finansowe – Kamil Adamiec
Radom, dnia 30 maja 2017 roku
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