
 
  

 
Raport bieżący nr 02/2019 z dnia 11.02.2019. 

 

Temat:  Wstępne szacunki wybranych danych finansowych za rok 2018 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd Spółki Global Cosmed S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki 

wybranych danych finansowych za rok 2018: 

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Global Cosmed: 303,9 mln zł. 

Skonsolidowana EBITDA grupy kapitałowej Global Cosmed: 10,2 mln zł. 

 

EBITDA definiowana jest jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 

oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych. 

 

Zarząd Spółki informuje, że powyższe dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić 

się od ostatecznych danych finansowych, które będę zawarte w skonsolidowanym raporcie 

za rok 2018 r., który zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 1 kwietnia 2019 r. 

 

Zarząd Global Cosmed S.A. wskazuje zarazem, iż raportem bieżącym nr 5/2018 z dnia 30 

marca 2018 roku opublikował prognozę wyników finansowych na rok 2018. Zgodnie 

z opublikowaną prognozą, obejmowała ona: 

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Global Cosmed: 320 mln zł. 

Skonsolidowana EBITDA grupy kapitałowej Global Cosmed: 10 mln zł. 

 

W ocenie Zarządu prezentowane wyniki nie odbiegają znacząco od opublikowanej prognozy.  

 

Prezentowany wynik EBITDA za rok 2018 oznacza przekroczenie wyniku prognozowanego.  

 

Osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie niższym od prognozowanego wynika 

z jednej strony z rezygnacji z kontraktów o niezadowalającej rentowności, z drugiej zaś 

strony ze zmiany sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

w roku 2018 w stosunku do roku 2017. 

 

Zmiana polegała na odmiennym ujęciu odwrócenia korekty poprzedniego okresu dotyczącej 

marży na pozostałym w magazynach spółek zależnych zapasie. Gdyby zastosować sposób 



prezentacji z roku 2017 to skonsolidowane przychody w roku 2018 byłyby wyższe o 8,7 mln 

zł.  

 

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE. 


