
 

 

  

 

 

 

 

 

 

GRUPA KAPITAŁOWA  

w której jednostką dominującą jest 

PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. 

56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4 

 

 

 

 

Opinia i raport 

niezależnego biegłego rewidenta 

z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 

 



 

 

 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  

dla Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej 

PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. 
 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej, w której jednostką dominującą jest PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej 
„Grupa Kapitałowa”) z siedzibą z siedzibą ul. Sienkiewicza 4, Brzeg Dolny, na które składa się: 

 wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

 skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów 
i pasywów zamyka się sumą 82.672 tys. zł; 

 skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 
wykazujący zysk netto w wysokości 507 tys. zł; 

 zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 
31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 616 tys. zł; 

 skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 
2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 629 tys. zł; 

 oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki 
PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Jednostka Dominująca”). 

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są zobowiązani do 
zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy 
Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (Dz.U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania 
zasadami (polityką) rachunkowości Grupy Kapitałowej tego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, 
sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej. 

 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 

2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w 
Polsce. 

 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki 
sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. 
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę 
Dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej 
mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. 



 

W opiniach z badania sprawozdań finansowych jednostek zależnych od PCC Consumer 
Products Kosmet Sp. z o.o. zamieszczono zastrzeżenia dotyczące braku obserwacji przez biegłego 
rewidenta spisów z natury zapasów na dzień 31 grudnia 2012 oraz 31 grudnia 2013 roku. Łączna 
wartość zapasów, odnośnie których wyrażono zastrzeżenia z wymienionego powodu wynosiła 
równowartość 2.108 tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz równowartość 1.984 tys. zł na dzień 
31 grudnia 2013 roku, co stanowi odpowiednio 3,1% sumy skonsolidowanych aktywów Grupy 
Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz 2,4%  sumy skonsolidowanych aktywów Grupy 
Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku. Z powodu zamieszczonych zastrzeżeń oraz związanym z 
nimi brakiem możliwości potwierdzenia istnienia oraz przydatności zapasów w spółkach zależnych 
poprzez wykonanie innych procedur badania nie możemy stwierdzić czy byłyby wymagane korekty 
ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok wartości zapasów, kosztu 
sprzedanych produktów, towarów i materiałów, zysku netto oraz niepodzielonego wyniku 
finansowego.  

Za wyjątkiem wyżej przedstawionego zastrzeżenia, naszym zdaniem zbadane sprawozdanie 
finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: 

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok 
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, 

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości 
Grupy Kapitałowej oraz przepisami wydanego na podstawie powołanej wyżej ustawy 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad 
sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. z 2009 roku, nr 169, 
poz. 1327),  

c) jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami 
prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową. 

 

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o 
rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

 

Katowice, 22 kwietnia 2014 roku 

 

BDO Sp. z o.o. 
ul. Postępu 12  

02-676 Warszawa 
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 

 

 

 

Kluczowy biegły rewident 
przeprowadzający badanie: 

 

Rafał Domicz 
Biegły Rewident 
nr ewid. 12115 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU 

 

1. Dane identyfikujące Jednostkę Dominującą 
 

1.1. Nazwa i forma prawna 

Jednostka dominująca działa pod firmą PCC Consumer Products Kosmet Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

W dniu 3 października 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło o zmianie 
firmy spółki z dotychczasowej Zakład Chemii Gospodarczej i Samochodowej „Kosmet-Rokita” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością na PCC Consumer Products Kosmet Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Zmiana została zrejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

1.2. Siedziba Spółki 

Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4. 

 

1.3. Przedmiot działalności 

Przedmiotem działalności jednostki dominującej jest produkcja i sprzedaż produktów 
kosmetycznych i detergentów. Prowadzona działalność jest zgodna z wpisem do rejestru 
przedsiębiorców i umową spółki. 

 

1.4. Podstawa działalności 

PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. działa na podstawie: 

 umowy Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego 21 czerwca 1996 roku (Rep. A 
nr 3584/96) sporządzonego przez Romualda Borzemskiego reprezentującego Kancelarię 
Notarialną we Wrocławiu, z późniejszymi zmianami.  

 kodeksu spółek handlowych. 

 

1.5. Rejestracja w Sądzie Gospodarczym 

17 kwietnia 2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000002277. 

 

1.6. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym 

NIP  917-115-47-37 

NIP UE  PL9171154737 

REGON  930850566  

 

1.7. Kapitał podstawowy i własny jednostki dominującej  

Kapitał zakładowy na 31 grudnia 2013 roku wynosił 12.272,8 tys. zł i dzielił się na 245.456 udziałów 
o wartości nominalnej 50 zł każdy. Zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników z 12 listopada 2012 roku podwyższono kapitał zakładowy o 6.029,7 tys. zł poprzez 
ustanowienie 120.594 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Rejestracja podwyższenia 
kapitału zakładowego w krajowym rejestrze sądowym nastąpiła w dniu 8 stycznia 2013 roku.  
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Zgodnie z informacją Zarządu Spółki Dominującej 31 grudnia 2013 roku jedynym udziałowcem 
Jednostki Dominującej była PCC CONSUMER PRODUCTS SA.  

 

Udziałowcy Udziałów głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

PCC CONSUMER PRODUCTS SA 245.456 100,0% 

W 2013 roku oraz do dnia zakończenia badania nie nastąpiły inne zmiany kapitału zakładowego 
jednostki dominującej. 

 

Na kapitał własny Spółki na 31 grudnia 2013 roku składały się ponadto:  

- kapitał zapasowy 1,2 tys. zł 

- zysk netto roku bieżącego 3.218,8 tys. zł  

Łącznie kapitał własny Spółki na 31 grudnia 2013 roku wynosił 15.492,8 tys. zł. 

 

1.8. Zarząd podmiotu dominującego 

Na 31 grudnia 2013 roku Zarząd działał w składzie jednoosobowym. Pan Marcin Markiewicz pełnił 
funkcję Prezesa Zarządu. 

W badanym okresie i do dnia zakończenia badania nie wystąpiły zmiany w Zarządzie Spółki. 

 

2. Skład Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy i zmiany w bieżącym 
okresie 
 

2.1. Podmiot dominujący 

PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.   

Okres objęty sprawozdaniem finansowym - 1 stycznia – 31 grudnia 2013 

Suma bilansowa - 75.348 tys. zł 

Zysk netto - 3.219 tys. zł 

Przychody ze sprzedaży - 136.798 tys. zł 

Podmiot uprawniony do badania - BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, Warszawa 

Rodzaj opinii z badania - bez zastrzeżeń 

 

2.2. Podmioty zależne 

 

2.2.1. OOO NPK Navigator  

Siedziba - Grodno, Białoruś 

Przedmiot działalności - produkcję i sprzedaż produktów chemii 
gospodarczej 

Udział podmiotu dominującego w kapitale 
zakładowym 

- 75% 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym - 1 stycznia – 31 grudnia 2013 

Suma bilansowa - 11.422 tys. zł 

Zysk netto - 893 tys. zł 

Przychody ze sprzedaży - 14.017 tys. zł 
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Podmiot uprawniony do badania - Grant Thornton Ltd., Białoruś 

Rodzaj opinii z badania - z zastrzeżeniem 

 

Zastrzeżenie dotyczy braku obserwacji przez biegłego rewidenta spisu z natury zapasów na dzień 31 
grudnia 2012 oraz 31 grudnia 2013 roku, stanowiących równowartość 1.860 tys. zł na dzień 31 
grudnia 2013 roku oraz równowartość 1.330 tys. zł na dzień 31 grudnia 2013 roku.  

 

 

2.2.2. OOO Kosmet-Navigator  

Siedziba - Grodno, Białoruś 

Przedmiot działalności - produkcja i sprzedaż produktów chemii 
gospodarczej 

Udział podmiotu dominującego w kapitale 
zakładowym 

- 64,45%; pozostałą część udziałów posiada 
OOO NPK Navigator 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym - 1 stycznia – 31 grudnia 2013 

Suma bilansowa - 1.347 tys. zł 

Zysk netto - (146 tys. zł) 

Przychody ze sprzedaży - 1.941 tys. zł 

Podmiot uprawniony do badania - Grant Thornton Ltd., Białoruś  

Rodzaj opinii z badania - z zastrzeżeniami 

 

Zastrzeżenia dotyczą: 

 braku obserwacji przez biegłego rewidenta spisu z natury zapasów na dzień 31 grudnia 2012 
oraz 31 grudnia 2013 roku, stanowiących równowartość 248 tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 
roku oraz równowartość 426 tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. 

 nieprawidłowości w zakresie ustalania kosztu wytworzenia wyrobów gotowych oraz braku 
ujmowania produkcji w toku, z których to powodów biegły rewident nie potwierdził wartości 
kosztu sprzedanych produktów, towarów i materiałów, stanowiącego równowartość 
1.627 tys. zł oraz zysków zatrzymanych, stanowiących równowartość 244 tys. zł.  

 nieprawidłowości w zakresie kalkulacji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
w kwocie stanowiącej równowartość 20 tys. zł.  

 

2.2.3. OOO PCC Consumer Products  

Siedziba - Moskwa, Rosja 

Przedmiot działalności - sprzedaż produktów chemii gospodarczej 

Udział podmiotu dominującego w kapitale 
zakładowym 

- 100% 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym - 1 stycznia – 31 grudnia 2013 

Suma bilansowa - 668 tys. zł 

Zysk netto - (1.510 tys. zł) 

Przychody ze sprzedaży - 751 tys. zł 

Podmiot uprawniony do badania - LLC Consultancy and Audit, Moskwa  

Rodzaj opinii z badania - z zastrzeżeniami 
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Zastrzeżenia dotyczyły braku możliwości obserwacji spisu z natury zapasów przez biegłego 
rewidenta na dzień 31 grudnia 2013 roku, stanowiących równowartość 228 tys. zł oraz braku 
możliwości potwierdzenia 144 tys. zł kosztu własnego sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów ze względu na brak wystarczającej dokumentacji źródłowej.  

 
Naszym zdaniem opisane wyżej zastrzeżenia ujęte w sprawozdaniach finansowych spółek zależnych 
nie wywierają istotnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy 
Kapitałowej za rok 2013, za wyjątkiem zastrzeżeń dotyczących braku możliwości obserwacji przez 
biegłego rewidenta spisu z natury zapasów, których skutki zostały odzwierciedlone w opinii z 
badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.  
 
Ponadto wskazujemy, że w dniu 8 kwietnia 2014 roku nastąpiło połączenie Spółek OOO NPK 
Navigator i OOO Kosmet Navigator, poprzez wniesienie majątku spółki OOO Kosmet Navigator. W 
wyniku tego zdarzenia PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. uzyskał udział o wartości 

9.472.695.300 BYR, co stanowi 79,5% kapitału zakładowego OOO NPK Navigator. 

Sprawozdania finansowe jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostki dominującej zostały 
sporządzone na ten sam dzień bilansowy.  

 

2.3. Podmioty wyłączone z konsolidacji 

Wszystkie jednostki zależne zostały objęte konsolidacją. 
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3. Dane identyfikujące zbadane skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe 

Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której 
jednostką dominującą jest PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, 
na które składa się: 

 wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

 skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów 
i pasywów zamyka się sumą 82.672 tys. zł; 

 skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 
wykazujący zysk netto w wysokości 507 tys. zł; 

 zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 
31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 616 tys. zł; 

 skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 
2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 629 tys. zł; 

 oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

4. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta 
przeprowadzającego badanie 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Consumer Products 
Kosmet za 2013 rok zostało przeprowadzone przez BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Postępu 12, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę Krajowej 
Izby Biegłych Rewidentów pod nr 3355.  

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonała Rada Nadzorcza jednostki dominującej na 
podstawie uchwały nr 07/2013 z dnia 11 września 2013 roku. 

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy o badanie z dnia 16 grudnia 2013 roku, przez 
kluczowego biegłego rewidenta Rafała Domicz (nr ewidencyjny 12115). Badanie przeprowadzono od 
dnia 11 marca 2014 roku do daty wydania opinii.  

Oświadczamy, że BDO Sp. z o.o., jej Zarząd oraz biegły rewident wraz z zespołem badającym 
opisane skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i 
niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu - zgodnie z art. 56 ust. 3 i 4 Ustawy o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 
o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2010 roku, nr 77, poz. 649). 

Zarząd jednostki dominującej w czasie badania udostępnił biegłemu rewidentowi żądane dane i 
udzielił informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz poinformował o braku 
istotnych zdarzeń, które nastąpiły po dacie bilansu, do dnia złożenia oświadczenia. 

Nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania oraz biegły rewident nie był ograniczony w doborze 
właściwych metod badania. 

 

5. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku jest 
pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej. Dane porównawcze za 
2012 rok stanowią dane Jednostki Dominującej wraz z danymi jednostek zależnych wykazanymi w 
taki sposób, jakby Jednostka Dominująca sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 
poprzedni rok obrotowy, z uwzględnieniem uproszczeń opisanych w nocie 5 we wprowadzeniu do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
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II. ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Poniżej przedstawiono wybrane wielkości ze skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz 
podstawowe wskaźniki finansowe, w porównaniu do analogicznych wielkości za poprzedni rok. 

 

1. Podstawowe wartości skonsolidowanego bilansu 

(w tys. zł) 

     

AKTYWA 31.12.2013 
% sumy 

bilansowej 31.12.2012 
% sumy 

bilansowej 

Aktywa trwałe 27 494 33,3 15 348 22,8 

 
Wartości niematerialne i prawne 7 0,0 5 0,0 

 
Rzeczowe aktywa trwałe 26 675 32,3 14 256 21,2 

 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 812 1,0 1 087 1,6 

      
Aktywa obrotowe 55 179 66,7 51 959 77,2 

 
Zapasy 13 630 16,5 10 225 15,2 

 
Należności krótkoterminowe 38 486 46,5 41 018 60,9 

 
Inwestycje krótkoterminowe 2 259 2,7 609 0,9 

 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 804 1,0 107 0,2 

SUMA AKTYWÓW 82 673 100,0 67 307 100,0 

      
PASYWA 

    
Kapitał własny 11 422 13,8 12 037 17,9 

 
Kapitał podstawowy 12 273 14,8 6 243 9,3 

 
Kapitał zapasowy 1 0,0 1 0,0 

 
Pozostałe fundusze rezerwowe 0 0,0 6 030 9,0 

 
Wynik z lat ubiegłych -581 -0,7 -3 757 -5,6 

 
Wynik netto roku bieżącego 507 0,6 3 520 5,2 

 
Różnice kursowe z konsolidacji -778 -0,9 0 0,0 

      
Ujemna wartość firmy jednostek 2 206 2,7 2 268 3,4 

 
Ujemna wartość firmy- jednostki zależne 2 206 2,7 2 268 3,4 

Kapitał własny udziałowców mniejszościowych 1 928 2,3 1 717 2,6 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 117 81,2 51 285 76,1 

 
Rezerwy na zobowiązania 757 0,9 717 1,1 

 
Zobowiązania długoterminowe 11 335 13,7 1 322 2,0 

 
Zobowiązania krótkoterminowe 54 665 66,1 48 848 72,4 

 
Rozliczenia międzyokresowe 360 0,4 398 0,6 

SUMA PASYWÓW 82 673 100,0 67 307 100,0 
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2. Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i 
strat 

 (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2013 
% przych. ze 

sprzedaży 2012 
% przych. ze 

sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży 149 808 100,0%          117 872     100,0% 

Koszty działalności operacyjnej 145 663 97,2%        112 554     95,5% 

Wynik ze sprzedaży  4 145 2,8%          5 318     4,5% 

Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych -539 -0,4%             459     0,4% 

Wynik z działalności operacyjnej 3 606 2,4%           5 777     4,9% 

Saldo przychodów i kosztów finansowych -2 123 -1,4% -1 315     -1,1% 

Wynik z działalności gospodarczej 1 483 1,0%          4 462     3,8% 

Odpis ujemnej wartości firmy 61 0,0%               -       0,0% 

Wynik brutto 1 544 1,0%          4 462     3,8% 

Podatek dochodowy 827 0,6%             942     0,8% 

Zysk/strata udziałowców mniejszościowych -210 -0,1% 
 

0,0% 

Wynik finansowy netto           507     0,3%          3 520     3,0% 



Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej PCC Consumer Products Kosmet za 2013 rok 

BDO Sp. z o.o. 9 

3. Podstawowe wskaźniki finansowe 

Wskaźniki płynności 
 

2013 2012 

    
Wskaźnik płynności I 

   

 
aktywa obrotowe ogółem 1,0 1,1 

 
zobowiązania krótkoterminowe 

  Wskaźnik płynności II 
   

 
aktywa obrotowe ogółem - zapasy 0,8 0,9 

 
zobowiązania krótkoterminowe 

  Wskaźniki aktywności 
   

Szybkość spłaty należności w dniach 

  

 
średni stan należności *) z tytułu dostaw i usług x 365 94 124 

 
przychody ze sprzedaży produktów 

  

Szybkość obrotu zapasów w dniach 

 

 

 
średni stan zapasów*) x 365 30 33 

 
koszty działalności operacyjnej 

  Wskaźniki rentowności 
   

    Rentowność sprzedaży netto 
   

 
wynik finansowy netto 0,3% 3,0% 

 
przychody ze sprzedaży produktów, usług i towarów 

  Rentowność sprzedaży brutto 
   

 
wynik ze sprzedaży 2,8% 4,5% 

 
przychody ze sprzedaży produktów, usług i towarów 

  Rentowność majątku 
   

 
wynik finansowy netto 0,6% 5,2% 

 
suma aktywów 

  Rentowność kapitału 
   

 
wynik finansowy netto 4,4% 29,2% 

 
kapitał własny 

  Wskaźniki zadłużenia 
   

Szybkość spłaty zobowiązań w dniach 

  

 
średni stan zobowiązań*) z tytułu dostaw i usług x 365 69 88 

 
koszty działalności operacyjnej 

  Wskaźnik zadłużenia 
   

 
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81,2% 76,2% 

 
suma pasywów 

  

    
*) średni stan należności, zapasów i zobowiązań jest wyliczony jako średnia arytmetyczna wartości pozycji z bilansu otwarcia 
oraz bilansu zamknięcia dla wskaźników za 2013 rok, natomiast dla wyliczenia wskaźników za 2012 rok przyjęto stan z 
bilansu zamknięcia.  

 

 



Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej PCC Consumer Products Kosmet za 2013 rok 

BDO Sp. z o.o. 10 

4. Komentarz 

W okresie będącym przedmiotem badania nastąpił wzrost sumy aktywów o 22,8% w stosunku do 
stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku. 

Aktywa trwałe stanowiły 33,3% sumy bilansowej w porównaniu do 22,8% sumy bilansowej na koniec 
poprzedniego okresu. Wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych o 12.418 tys. zł w porównaniu do 
roku ubiegłego związany było w przeważającej części z poniesieniem nakładów na środki trwałe w 
budowie, w tym modernizacją hali produkcyjno-magazynowej oraz zakupem budynku i budowli od 
spółki powiązanej przez podmiot dominujący. 

Aktywa obrotowe uległy zwiększeniu o 3.220 tys. zł, przy czym na zmianę ich wartości miał wpływ 
głównie wzrost wartości zapasów o 3.405 tys. zł oraz inwestycji krótkoterminowych o 1.650 tys. zł, przy 
równoczesnym spadku należności krótkoterminowych o 2.532 tys. zł. 

Kapitał własny Grupy Kapitałowej stanowił na koniec badanego okresu 13,8% sumy bilansowej w 
porównaniu do 17,9% na koniec poprzedniego okresu, przy czym jego wartość uległa zmniejszeniu o 615 
tys. zł do 11.422 tys. zł. Ujemna wartość firmy powstała w wyniku nabycia udziałów w spółce 
OOO Navigator wyniosła na dzień bilansowy 2.206 tys. zł.  

W strukturze finansowania działalności Grupy Kapitałowej kapitałem obcym zwiększeniu uległa wartość 
zarówno zobowiązań krótkoterminowych o 5.817 tys. zł oraz zobowiązań długoterminowych o 
10.013 tys. zł. 

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 27,1% przy 
jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o 29,4%, co skutkowało wypracowaniem 
wyniku na sprzedaży w kwocie 4.145 tys. zł, niższego o 1.173 tys. zł w porównaniu do ubiegłego roku.  

Grupa Kapitałowa poniosła stratę na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 539 tys. zł oraz 
stratę na działalności finansowej w kwocie 2.123 tys. zł, co wpłynęło na osiągnięty zysk brutto w 
kwocie 1.544 tys. zł.   

Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2013 w części bieżącej oraz odroczonej wyniósł 828 
tys. zł, natomiast zysk udziałowców mniejszościowych wyniósł 210 tys. zł. W wyniku zaistniałych 
zdarzeń gospodarczych Grupa Kapitałowa wykazała zysk netto w wysokości 506 tys. zł.  

Uzyskane przez Grupę Kapitałową wyniki spowodowały pogorszenie wskaźników rentowności sprzedaży 
netto, brutto, rentowności majątku i rentowności kapitału własnego, które spadły odpowiednio 
o 2,7 p.p., 1,7 p.p., 4,6 p.p. i 24,8 p.p. i wyniosły odpowiednio: 0,3%, 2,8%, 0,6% oraz 4,4%.  

Wskaźnik płynności bieżącej oraz wskaźnik płynności szybkiej grupy kapitałowej uległy zmniejszeniu 
o 0,1 w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosły odpowiedni 1,0 oraz 0,8. 

Wskaźnik szybkości obrotu należnościami wyniósł w 2013 roku 94 dni, natomiast wskaźnik szybkości 
spłaty zobowiązań w 2013 wyniósł 69 dni. Wskaźnik rotacji zapasów wyniósł 30 dni. Wskaźnik 
zadłużenia Grupy Kapitałowej uległ zwiększeniu z 76,2% do 81,2%.  
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III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU 

 

1. Zasady rachunkowości 

Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej PCC Consumer Products Kosmet 
stosują jednolite zasady rachunkowości i metody wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. 

Dla potrzeb sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
sprawozdania finansowe jednostek zależnych zostały przekształcone zgodnie z zasadami wynikającymi z 
ustawy o rachunkowości stosowanymi przez Jednostkę Dominującą.  

 

2. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Consumer Products Kosmet zostało 
sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi. 

Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła dokumentacja 
konsolidacyjna, sporządzona na podstawie wymogów rozporządzenia Ministra Finansów  
z 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki 
i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, obejmująca 
między innymi: 

 sprawozdania finansowe podmiotów objętych konsolidacją, 

 potwierdzenia obrotów i sald pomiędzy podmiotami, których sprawozdania finansowe są 
konsolidowane, 

 zestawienie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, 

 ustalenie ujemnej wartości firmy, 

 ustalenie kapitału mniejszości. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych 
jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej i zestawione w taki sposób, jakby grupa stanowiła 
jedną jednostkę. 

Podmiot dominujący i podmioty zależne zostały skonsolidowane metodą pełną. 

Przy konsolidacji bilansu oraz rachunku zysków i strat metodą pełną podlegały sumowaniu wszystkie 
odpowiednie pozycje aktywów i pasywów na 31 grudnia 2013 roku oraz przychodów i kosztów za 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.  

W toku konsolidacji dokonano odpowiednich wyłączeń i korekt w zakresie kapitału własnego oraz 
posiadanych udziałów przez podmiot dominujący w kapitałach jednostek zależnych.  

 

3. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
informacje dodatkowe  

Informacje zawarte we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i informacje 
dodatkowe zostały sporządzone w sposób kompletny i poprawny. 

 

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

Dane wykazane w zestawieniu zmian w skonsolidowanym kapitale własnym zostały prawidłowo 
powiązane z bilansem i w sposób rzetelny, i prawidłowy obrazują zmiany w kapitałach Grupy 
Kapitałowej.  
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5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony z uwzględnieniem przepisów 
art. 48b Ustawy o rachunkowości, metodą pośrednią i wykazuje prawidłowe powiązanie odpowiednio 
z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz zapisami w księgach rachunkowych. 

 

6. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej 

Zgodnie z wymogami art. 49 ustawy o Zarząd Jednostki Dominującej sporządził sprawozdanie z 
działalności grupy kapitałowej PCC Consumer Products Kosmet.  

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

7. Oświadczenie kierownictwa jednostki dominującej 

Kierownictwo jednostki dominującej PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. złożyło pisemne 
oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich 
zobowiązań warunkowych oraz o wszystkich istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu 
bilansowym.  

 

Katowice, 22 kwietnia 2014 roku 
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