
 

 

  

JEDNOSTKOWY 

RAPORT OKRESOWY 

 GLOBAL TRADE S.A. 

IV KWARTAŁ ROKU 2012 
Warszawa,     2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport GLOBAL TRADE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu 

o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan prawny na dzień 

24.12.2012 r.)  oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na 

rynku NewConnect” (stan prawny na dzień 1.01.2013 r.) 



GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2012 r. 

 

 

| 
 S

tr
o

n
a

 2
 

GLOBAL TRADE Spółka Akcyjna 

ul. Solec 81B/A60; 00-382 Warszawa           
KRS 0000318516  
Kapitał zakładowy: 1 725 333,30 zł 
tel./fax +48 56 675 01 01 
www.global-trade.pl 
sekretariat@global-trade.pl 
 

ZARZĄD 

     Prezes Zarządu: Paweł Koś 

        Wiceprezes Zarządu: Joanna Żegarska 

 

 

I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
DANE JEDNOSTOWE 

(wyszczególnienie) stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2011 

1 2 3 

Kapitał (fundusz) własny -1 809 4 006 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 488 2 230 

Inwestycje długoterminowe 0 0 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 283 58 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 283 58 

Zobowiązania długoterminowe 2 642 552 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 377 2 975 

Aktywa trwałe 1 341 3 067 

Aktywa obrotowe 869 4 466 

Aktywa / Pasywa  razem 2 210 7 532 

(wyszczególnienie) 

IV kwartał 2012 r. 
 

od 01.10.2012 
do 31.12.2012 

IV kwartał 2011 r. 
 

od 01.10.2011 
do 31.12.2011 

2012 r. narastająco 
 

od 01.01.2012 
do 31.12.2012 

2011 r. narastająco 
 

od 01.01.2011 
do 31.12.2011 

1 2 3 4 5 

Amortyzacja 58 49 224 195 

Przychody netto ze sprzedaży 582 2 109 9 410 9 275 

Zysk / Strata na sprzedaży -387 221 504 767 

Zysk / Strata na działalności operacyjnej -150 520 722 1 044 

Zysk / Strata brutto -7 186 431 -6 525 791 

Zysk / Strata netto -7 054 369 -6 525 654 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 287 -608 -1 090 -1 414 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 39 -6 -6 -289 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -68 668 1 321  1 753 

Dane w tys. zł 
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Ia. DODATKOWE DANE KONIECZNE DLA PRZEDSTAWIENIA AKTUALNEJ SYTUACJI 
MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA W SPOSÓB RZETELNY I KOMPLETNY 

 
Jak wynika z obecnego stanu struktury kapitałowo – majątkowej spółki, suma bilansowa wynosi 2.210,10 
tys. zł i składają się na nią po stronie aktywów: majątek trwały: 1.340,77 tys. zł i obrotowy: 869,33 tys. zł, 
natomiast po stronie pasywów: kapitał własny: – 1.809,36 tys. zł i kapitał obcy: 4.019,46 tys. zł.  

Największą część wartości środków trwały stanowią budynki: 786,18 tys. zł. Ich wartość określa tą część 
środków trwałych, która w większości musi być poddana remontowi. Szacowany koszt remontów wynosi 
około 450,00 tys. zł. Hala magazynowa uległa całkowitemu zniszczeniu i jej wartość została 
wyksięgowana na podstawie decyzji inspektora nadzoru budowlanego o braku możliwości dalszego jej 
użytkowania. W zakresie majątku obrotowego, zapasy stanowią 75,07 tys. zł, natomiast należności i 
inwestycje krótkoterminowe 794,26 tys. zł. 

Majątek spółki finansowany jest wyłącznie z kapitałów obcych: kredyty i zobowiązania z tytułu dostaw 
towarów handlowych. 

 

II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT  ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ 
MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI  FINANSOWE SPÓŁKI  
 
W dniu 07 listopada 2012 r. miały miejsce zdarzenia pożarowe, które w konsekwencji spowodowały 
znaczne straty w aktywach obrotowych i środkach trwałych spółki. Łączne straty zostały przez spółkę 
oszacowane na wartość 7.003.702,22 zł, w tym straty w środkach trwałych 1.539.932,48 zł, natomiast 
w towarach handlowych i wyrobach 5.463.769,74 zł. Mienie było ubezpieczone na łączną kwotę 
5.916.000,00 zł. 

Spółka natychmiast po przekazaniu majątku przez służby ratunkowe do dyspozycji spółki, podjęła 
współprace z organami ścigania, towarzystwem ubezpieczeniowym i bankiem, w zakresie działań 
zmierzających do ustalenia przyczyny i sprawcy pożarów, przygotowania dokumentów dla towarzystwa 
ubezpieczeniowego niezbędnych do wszczęcia procedury o przyznanie odszkodowania oraz ustaleniem 
planu restrukturyzacji udzielonych spółce kredytów zabezpieczonych utraconym przez spółkę majątkiem. 
Spółka i akcjonariusze ustanowili nagrodę w wysokości 20.000,00 zł za udzielenie pomocy w ustaleniu 
sprawcy podpaleń. Informacja ta została przekazana w mediach lokalnych i ogólnopolskich. 

Bank wstrzymał możliwość korzystania z przyznanych spółce kredytów. Na dzień 31-12-2012 r. stan 
kredytów wynosił: kredyt w rachunku bieżącym: 806.190,29 zł, kredyt rewolwingowy: 1.400.054,72 zł 
i kredyt inwestycyjny: 416.741,30 zł. Łączna kwota zobowiązań kredytowych spółki na dzień 31-12-
2012 r. wynosiła: 2.622.986,31 zł.  

Dla towarzystwa ubezpieczeniowego spółka odtworzyła i przygotowała dokumentację dowodzącą 
poniesione straty, które przekazała do weryfikacji. 

Wszystkie wymienione postępowania trwają i nie zostały zakończone prawomocnymi orzeczeniami. 

W wyniku zdarzeń pożarowych, od 07 listopada 2012 r. ograniczone zostały możliwości prowadzenia 
działań operacyjnych spółki i wykonywanie sprzedaży na poziomie uzyskiwanych przychodów 
w poprzednich okresach sprawozdawczych. Spółka prowadziła w tym okresie wszelkie działania 
zmierzające do przywrócenia zdolności operacyjnej spółki. Jednocześnie odzyskiwała majątek możliwy 
do dalszego wykorzystania. Rozmiar poniesionych strat w majątku obrotowym spowodował drastyczny 
spadek przychodów uzyskanych w IV kwartale 2012 r. Ich wartość wyniosła zaledwie 582,38 tys. zł.  

 

III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU 
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
 

Aktywność spółki w IV kwartale 2012 roku była ograniczona do działań ratunkowych i odtworzeniowych 
majątku trwałego i obrotowego, w zakresie możliwym do wykonania po zdarzeniach pożarowych. 
Działania ratunkowe były realizowane przez podjęcie prac związanych z odzyskaniem 
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i zinwentaryzowaniem pozostałego po pożarach majątku spółki. Bezpośrednią konsekwencją tych 
działań były prace odtworzeniowe i remontowe realizowane w środkach trwałych. Przywrócono dostawy 
mediów i wykonano niezbędne remonty pomieszczeń biurowych i przyległych powierzchni 
magazynowych, o łącznej powierzchni 225,27 m2.  

Spółka nie prowadziła w tym okresie działań rozwojowych. 

Zarząd podkreśla, że możliwość dalszego funkcjonowania spółki zależy od możliwości uzyskania 
w niedługim czasie odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Spółka obecnie nie dysponuje 
kapitałem obrotowym na prowadzenie działalności w dotychczasowym modelu biznesowym.  

Spółka prowadzi działania mające na celu restrukturyzację firmy w szczególności rozmowy z głównymi 
akcjonariuszami. 

 

IV. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ FINANSOWYCH 
 
Spółka nie spełni prognoz finansowych za 2012 r., opublikowanych w Dokumencie Informacyjnym. 
Wyniki za IV kwartał 2012 r. odbiegały od średnich wartości uzyskiwanych za poprzednie kwartały. 
Zanotowano spadek ze średniej wartości przychodów uzyskanych w poprzednich trzech kwartałach 
z wartości 2.942,58 tys. zł, do wartości 582,38 tys. zł w IV kwartale.  

 

V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej. 

 

VI. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH 
 
Nie dotyczy. 
 

VII. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 
POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 
 
 

AKCJONARIUSZ L. AKCJI % AKCJI L. GŁOSÓW % GŁOSÓW 

AUTO-HIT Sp. z o.o. 7 500 000 43,47% 11 666 667 50,17% 

Kerondi Investments Ltd 1 633 133 9,47% 3 166 466 13,62% 

INVESTcon Group Spółka Akcyjna 1 608 917 9,33% 1 608 917 6,92% 

Pozostali 6 511 283 37,73% 6 811 283 29,29% 

RAZEM 17 253 333 100,00% 23 253 333 100,00% 

 

 

 

Warszawa, dnia 13-02-2013 r. 

 

Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 

      Paweł Koś   Joanna Żegarska 


