
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANU FINANSOWEGO Za OKłe§
Od I.0 1.20 1 5t-3 L I 2.201 5r

Naałą i siedzibą:

prudmiot dzialalności :

czas trwania działalności:

Okres sprałlozdawcą,:

Prryszlość jednosthi:

Omówienie pfryięach
zasad rachunhowoścl:

GLOBAL TMDE SPOŁKA AKCYJNA z siedzibq w
Warszawie ul. Solec nr 8IB lok A60
Oddział w Grzywnie 87-140 Chełmża , Grzywna 175
Zarejestrowana w Krajotłyn Rejestrze Sqdowym dla M.ST.
Warszawy ll Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numęrem KRS:318516

Wg. P olskiej KlasyfiIracji Działalności (P KD2007)
46902 Sprzedaż Hurtowa niewyspecj alizowana

Działalność jest prowadzona od 19.04.2004 jako Sp. z o.o .

Przekształconaw Społkę Akcyjnq z dniem al.12.2008 do
nadal.

Spraw ozdanłe finansow e obej muj e obes od 0 I.0 I. 2 a 1 5
do 3I.I2.2015r.

Na dzień bilansowy 7łrzqd stwierdzą wystryienie ryzyka
kontynuacji działalności .
Ryzyko zagrożenia lłontynuacji działalności w §ównej mierze
wynika z faWu, iż Społka na dzień bilanso,lvy nie prawadzi
swojej działąlności statutowej, nie zatrudnia pracov,ników ą
j ej działalność finansowana j est przez inne podmioĘ,
Zarzqd j ednostki zamierza kontynuow ać
działalłnść Wez olves co najmniej 12 miesięcy.
hłożenie kanĘnuacji fuiałąlności oparte jest na nnianie
glównego udziąłowca, bóry deHaruje rozwój Spółki w
oparciu o prowadzonq praez siebie działalność gospodarczq.

L Rokiem obrotowyn j est rok kalendarzow.

2.W rąmach roku obrotowego obesami sprav,ozdawczymi sq
miesiqce.



Warcznwa 28.06,2016 n

Sporzqdził:

3.hsady funkcjonowania oraz opis lłont przedstawione sq w
ZaHadawyn Planie Kont.
4.apis systemu informatycznego używanego u celu
prowadzenia ksiqg rachunkołvych zawierajqcy wykaz
programów, procedur i funkcji zauliera załqcmik nr 1 do
niniejszych zasad.

S.Rachunek zyslrow i strat sporzqdzotty jest w wariancie
porównaulczym.

6.Sprawozdanie z przepływów §odkow pieniężłtych
sporzqdzone j e st metodq pośredniq.

7.\łycena aWywów i pasywów.

-wcena mateńałów, towąrów i zapasów ewidencjonowana
jest w cenach zahryu netto, sprzedqZ w cenach sprzedaĘ
netto
-wyroby gotowe wwarzone Wez własne wydziaĘ
produkąłj ne - w cenach wytworzenia
-środki trwałe oraz wartości nienaterialne i prawne
ewidencjonowane sq w cenach nabycia lub kosztu
wytworzenia pomniejszone o dokonane odpisy amorĘzacyjne ;
-amortyzacja liczona jest metodq liniovlq;
-srodki trwałe niskacenne o wartości da 3.500,- umarzane sq
w momencie ichwydania;
- furwestycje długoterminowe wyceniane sq od .2009r wg cen
rynkowych
-irwestycje rozpoczęte ewidencjonowałre sq według cen
nabycia lub lrosztu wyłworzenia;
-działy w inrlych jednostkachwyceniane sqwg cen nabycia;
-nąleżności wyceniane sq według kwot wymagajqcych zapłaĘ,
pomniejszoltych o utworzone nezerw na należrnści;
-zobowiqzania i lredyty wyceniane sq w błotąch
wymagajqcych zapłaty na dzień bilansowy;
-środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe alaywa i pasywa
wyceniane sq w e dług w artości nominalnej ;
-rozliczenia międryobesowe-wg cen zahlpu lub kosztu
wytworzenia;
-kapitały, fundusze, rezerlły wg wartości nominalnej ;
-rozliczenia międzyobesoue i przychody prryszłych obesów
wg cen zahlpu lub wąrtości szactmkowej.

Zarzqd
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E Wyw*al§ć irrgffi*gparW* &8sółgafuwraą§ryr;rcł'ffiillnrdc,

Na &ień biłansawy łSiry ak ź§tizl§Fe śrńki wde nie wy§ępłtiq

ffI. W§o*ńćo&a§fua*txałiu}ryyń łrarto§ćzrymfur,

@źrctts ąńb§l t(lldffru §s @&W&fu

Uk*p *łąfu !§fuec
W*t

ene, w *ffi

Prod$kry
Iarłay
fłonł&ryre

ft/lateriaĘ

Usfuai

ą§ e§ ąffi ąe §;& ąa* qe ąw

Pgenł w s,oo &,ffi e§ e§ ąM E§ e,§)



Niewystqpib

rĄ Infotlłucje o prrychadach, kg§ztath i t+ynikłch ńziałalnaści rsńechaaej łł łaku obrctowym lub
płlpwidlłł,eflej do złaiechgnia łł łoku n*§ępnym"

- nie wystąpiĘ

lĄ Rozliczeaie g&ówrysh pozytii różni4qeh pdSwę opodat*swałia podń*ieł, drchafułływ ad
wynźhaftnansoąa (ryŃą §figł) błrtfu,

Padatelcfuhaewy od osń płrapłrychw okresb 
'.2aI5,XI1.2O75

Lp. Treść 37.XlI"2075

A §ld§ btłao 2wlg2.I§
B Przvchodv nieapad.atkowane - dotacie aniine gu)

C

7

2
3
4
5
6
7

Art.16

Nie uważa §ę za kaszty uzyskania przyńadów
- amartąocja prawa wieczystego użytkowania
- amortyzłcja samachadu o*bawego
- amartyzacja Fasy łrydraulieznej

- odsetki budżetowe

- koszĘ reprezentacjł

- koszty niestanowiqce kaszĘ uzyskanialkary/
- odpisane należnaści

t17%5§5

5 739,24

0,M
o,@

7 485,7s

70.419,22

40 927,74

Slrffioffirlg 76tlr:§,&'
padatekdąhodolllłv 7§ś ąac

f&&ełdadp&rygozŃ.ucłąl&t w

W. Wprqpadku jedn§§rek, kfuóre spon4dzajq rłchunek ąlshów i stat w uałigłeie kał*.alaqjnym" dune

o kasźach włtwałzenia prcdtŃłów nu własne ptaeby ofaz a kovJach rofułjotłryeh:
9



- nie &łycry

U§" Kwt lł§w,rzsaig Mfu m*|yeh w brdolwsc; w §a Ńe*§ ałar, *qer;ffwłne a§*iu *włelvc
& zobłłźęńzsc*uaę*e* * celł ic* $łaamiwnił

- nbłłystryiĘ

!łII1. Pułńe*imc lr ffiinr r** i funw m @Nł t* asffiańy w pkf,wąpwe eW fr*.gb;
aćrębuie naleĄy łqkazae poaixiadc i płanolswe na*hńy ua ochłanę §v&lłłiŃa

Nie wystqiĘ i nie sq platnware

& Ił{ołnwjc o rys*rch i sffimh ałfuywfur*, zp&idaa lffiłlrx i @łą
-ńe rysłqłi$

P&* fu*fur nc rywlu* a@w§ayĘ;
- nie wyxryfu

USTEP j
abiŃnimb stru*llłty :§rad*łfu panafu* pryj@ye* b ruha**u p@ywfrw pńcrĘinlreh, a łr prrydku gdy
recbue,ck p@yva* pdea"Wch ry@ry id'ffią fuwbei* W*§ws nalc§ pw*twłł
grsŃ§eńe wdppł* póffirężftłe ffi z, &ia&&a§ci qryśry* @e nwtdq $t&uĘ w

at:znb wĘ* rrrłianmrlń ffiaa nirlłź&yd- peryqiiw bifuir a?azaubr}§łi t§c;h rm§* poryqii
łłryfrałrrytlr;i w rackwł** rągptywm piai@yck *&żg t*yjn:f;łei ;fuł pr,ągnqp;

I Vyłikfirunscwy tptlo w fuwie -2V9 4&2"I§
I. KoszĘ ńepyła&$ęe w$atkolł , do kórlreh zalieza tĘ:

- Amartyare}ę 26M6,ż&
2. Zmiana stałwrezetw a,€N

1$



3. Elełłenł7 *ształtujqe wyałt§łga*wy, ak doyczpe działąłwki
Xłłłłesłyyjłej i §wnawej, & bólyh zatricza się :

a) Zys§{§tey}ztytułur§ąłźcbłłwzcrĘh B,ffi
4, Przyrosł Iłb zmłłĘsenie rbbólwh aW|§ow i p*sllwóu, biłgił§Ą

&kórynłedłaasĘ:
a) bliury:Smzry&łł{Akvwa-łłroś) {),ffi

b} brłigrę §raftłrł§kżwści iraę.ęzeń (ńHjłta-*zrosł 19 684,39

c} ?:nianę stału zobo*iqa? bót*aterałrwłryłh z tłyj$*ieła bStółł
ipĘue*{Peryłłc-*u*v§) 4t6 236,79

d) Zźai§ę słwłł łazJłczeń łaĘ*p*e.włęłułl {Abywa -waasł}

e) Iw* Weby ąW
OgóŁał łryłi*§łwwy zą ło*ob*tłowy r"ałłd s*w3go*wy
o Ł*,ołę $+2+3)

Śr*ł paeaĘbe ge z Wki wtwy§aci wyw§zę

{w:ynł*§łwłsowy ł*łro połłĘWawy,o fuzky rw"eał -3ó8 !58,87

U- Dziąłdłp§ći*łestjłcyjłuokjtłtx"§e:
l- Vpł}w
2.

3- 374 }ffi,80

- &łryie *wtsści aietwtełiałłryrh i prałwqzch ołu
ołułzeczołljłchaĘ*łółł§wd}th 374 lffi"ffi

- Inłe wpłyłły
,,ł. vydgr*i: 5 487,6a Vydnt6

*ssowe ła *abj*ie wg*śei *lŃeriłlłqłcłł i prałłłłjłch
oraz rz,eczoąrch abywótł łwabch S 487,60

- Irrłp łłyMi iw*łe styryjw

{łgfu kŃi pfuu§§c łw z *iglgl&rł§ci *rŃrl."i"ą
{Vpbwy-*7eH}

l. YpĘwy: 8,§)zł
- Wpłynv łcelłszemisjiakji 

' 
łnrĘh ir§trlrrwrrhiw

łrqrłd§#,yŁl, oła dopła e *ryłlafu §,W
- Kredytyipżyez§ a,$g

- łłlwłłp$łryfłłwł*ałre 8,{§

2- Wyfutki:
- Spł*y łaeĄ*ó*ł i p4rezek
- Zyńńu iłrryłch zobolłirywifrrlffi§owych 8,m
- ?qlrcow &x:t§ 2§9,ż4

- Inłw łłrjfur*i§łnnsałłre $,W



ąóbrr, śłoóki piłnięźne z &idalna§ci fiłansowej nefra

0,a0

Ptrefiyłry pieuięine nefro razł*e

Środki pienięZne na paczqtekrakł

Środ*ipieaięźne ua honiec raka

-2ó9,24

I81,29

0,a0

La,29

a§TEP 1

Inforwcje o:

I przeeięlnyłn w rohu obtołotrym zńrłdnienia, zpa&ialern aa gruw rywgfuwe

fu?z@ IIdfucy &ń*biu Prwar- Prffiq§ni i
p?effil§wi

Rok 2015 iWgrw- ;ffi§ffi. itr*§ćrry.- &§ćorłin
sNczeń 0 0 a } 1

łatv o 0 I I
lwrzec a 0 I I
kwiecień 0 0 1 I
mai a a I 1

czeryvr& a o 1 1

Iiniec 0 0 1 }

słerpEn a a l 1

wrzesr€n 0 0 I 1

aaz&iernik 0 0 I I
listanać 0 0 I l
Erufuiń 0 a l l

0 & lI §ź I2
&ańnkj, E

Prezesi Zarzqfu otrryłry.wali wynagradzenie w opareiu o umowę - udział w arganach zarzqdzmlia .

Wyląrdrłaiach, Ęeub z lłłynqrafuaieu z rys*ą tłypłaeatryc* lub należnyeh osobom
wchodz4cynał sklad otganóx, rłr4dzajqqeh i aa&łrujqqch qółeh handlo*uyeł (dlu każ:dej

grrĘy osobno),

Radailorżuaa O



Z8@ U{§§

m Fa§ufuh i:§ęźadłrłaiw* o @a&aym ,ch*łgeetw udzieł*agc* asołr;ła *cho&qtym w sNń
mgaaółr rgzł*giqqcr, i ładwłąig& ryór€* brndbwyc* (dł§ *eąi grgp,y głr'b*o), u
łłŃarłłłła wzlx*łfu opęcałowłkt i *we 8ał;

- niewysłwiły

łrĄ waqłoeałłn Wą§ rw*ears l*S Nwłłrłu grrcł§łr*nrrą§ & Wabqłgwła*łł
f§da§łrycŁ *y§xłuy*lłń ade?qaw w* aM*uy eębaie w:
- abawię*o*e Wlie ft§zw spravrazfułła ,8-0ffi,W zł
- iłłas usłryipa*ł,ł $ęe, - nie wyłtw*
-u§ugi &"&wape*tłłłegp, - aie łłySqłiły
-pztłsłalerr§ługi. -aiewystqłfu

asT§P §

I l$atwie a ąąłr* &,wnćrelł dd§qryc* ł* ubrąbł* ąM?eh * rywwfuaiafuatłmłłylx
roka oWołryo,

- ąbarysłął§y

E tłtgtwk a uaczqyc* z§ałzzaiarh,i*łe łrydlgłĄy p dnił bł§łasołryłą a łźe łwzglęńaiłaycb *
qłw*ozłaaił §aan.vłłłyłe,

Wka KS Projek sprzedda wsryst*ie swoje łkcje u, ilości 7.880.0ł0 sztuk na rzeez Grupa

Irl?+Ęwyjrr{ A?K sp. z o.o.

EI Pł.złeswieaee *Wgł;r:* * lw*g *.fułłya we§§il ?M {§łeyą łg***owąłci ło śyw ead
§rąy *,w, zxałm @r włzesłłła wwz*da łeadi r§y*:rŁrą* oae łeźo*ly

łryłłf ,re §yt ek wh*owframr§§łą i *7łłi*fwanwry kere*i iłh prryq*y i qłłwełceńq
ułfułałi *łaę łłyai**{łaełwqo w,złałim łc *,qłr& €rran§§zy} ułłwłylą

- nie u,ysłqłiły

IY. IafołttwP lbzbow zry*łałąiqrs panólrłqŃaa.ść &ayct ryłalł*zfua§e fłn*asł*qa rp ro*

ptwdzą}ęcy łł ryrcwz&anea za t* obtwbłły;

- łłie fułyczy

a§T§,P 6

I l{ałw;e o tryółayct pałeźęł*zĘcłaeb, *tłółe 
"iś, 

poałsąiq *§a§łridreir, ę lyr§:

ą) Nąłyie, za*rałe *iak wkłtqłó§acgo pt"§d§źfłFzięła,

13



b} Ftweutwya eź§b;
e} Cryki ł*ryół*ie łso*,furyce lzewyc& s*k&i&&g @§ó§ twdyck gą, wńa§ci

aielffiełbł*y* iplwpsĄ
Ą Zofu*ięzrrł$xb zrlc*pla§gye* as po*rłĘ płzs&Ęwźęcia lub u*ryu *Ąvłłaaycb rzeałłłłych

skłaćaikłfu ałslłltńlr ta*rfjr'k,
e} Czgk; wW*wń łryrarr- zacięuń$yxb,
§ Prą,€*e* u4gls**ych a *ryółaqo r*ełprzręc§a i koraror;* z xłać łsfupayeĄ
g} złfui*§§łffh wrw*gye* i inłffityqiłych dayzgtk *ry6§*ąe pcr&ięłwĘeia,

- nie wy§qliĘ

& IufaawcP o t*vaglkcigfjh ziećaŃcwi p*ńęryce*

- niewystqłiły

m Wyk*z @k {ltąłsa, sieffik}, ł* keótycb }e&łoł*a Wń*e eł aa}lmł6e} 2M &iffix. w kryilałe
Ixb qó§vej Wb §łałór§ łr *rgcrlic mpocf+§Jiilf wil*ź; w*ą, śet piłi* 7rlwfu.ać ukźp
iaforw}e a prxe*eb &iarfu i #płia ł&§Eh, * wzqdzs*ia aw, * qrc*r łeb Mk ae&a lyeh
spć*ek u a&łi ra* abr#ołEł,

- nie wystqpiły

IY. §€b§i }Wc x§e ryząfu s*oxs*efu*eaąe ry.xmz&rr;ie §aorsarrcao , karą@},ę u
rya;lłielrlb §sb tłylqczai , bfraweP o:
a} @§łrxłb psełrae! *ra,zćałyni usalaaięrył @laeaae ań fułdieqii
b} ewie § śic,&ibk ie*§r*ć spgłzłepłrąi s*alsł§fu*ae ryłałł&ł€f§orlffłw *e vłź§ryia,

xcłsWx grw X*pat*ej ałx, ałie§*er }ąo pxt**reiĄ
c} p*ds§aw;ryali łlrak&l*łc* eh,a*mńw$nellmyeĄ ebałakał7uiqe7rc* łkńłbr*cść

iedaa*ckpłiqsych ** ćaryn i ab§ą§ylra łahu M*?lr& rą*bhiak
- *ałźs# glc*dtfu nfu ze ryrze&ig ptńufuĘx ,ltwó* i tŃełi&łw łrą,
pqrcb&fu§aaarelrych,

- wytt§k §aeasawy p&g ow, *ffi kq*dr rfu8ą z @ra w grąw,
- wańa#ał*yxó*tłrrdyt*,
- ptzeei$ae rłąłe z&rdabŁ

*nie &tyery

14



blornacjc o:
a) a*wfu i t§ę&iSic i€nroś*i rpłz&łjęcei s*oasgIźdowae qtwazfuie fałaasł*re ua

ac.jlłyż;sry sł*Nt głry *ryX*wei w HóĄ §*W w*Bik' w'ł*eia*§ }e&to§*a załłżłł*
b} ,razwb i sźećzibee iedrrrdr*ł włz@jqe€§ s*srr§difurl§as qław&*k tiaadwue aa

"ął,r§ary§ 
gzgłN* gJzw *ąasbwe§ łr *M fu§r?ł #Ęhr&i @s **§ jdwst*ł wkżfią

*a*ąee§§*oas** fu głry *qiłabeej , a Wz§ wł§ łłŁ Ę
- nie furyłczy

a§T§P 7

W gwpŃn rywłłsz&łłiafw,clwr,ąo wt"&pnąo @ ob* , * cĘg* &órega a@łfu płqc?§rr§e:

L Jdłłi płęcze*ie zs§łeł§ rczłłcwxe ed7 uabjłcźa:

a) Nałr*ę {fuł@ i łpłs. pnedaWl ełafuIą&k ryffił prze§ękj,

b} LkzĘ wa§łść łłołłłiałłłę i łŃaj eiłIłfu {e*cilł ł*yemićouł*ttyclł w cdu płqczłuia,
c) Cenępucjęciąwg,rcśćg@łąówaetłałłe@łw*śeiga&ił9cjspółXSptzs§deiałdzieńpłąezeaŁ

*ałuśćftary lub ujaau*j łłałt*kźflłłły iołłs usdkj ałł§łrłzałjl
Z reż§i połę@ie zŃ rozlbłpue ar&q łw§łe &i*&fue :

a} Nwłry rww§} i qłs przłńnietu ikiałalndsci §peŁ k&óre łc łłynikł płĘasńa wstłly łłykreŚIone z
lvj&u,

b) Lłcóę, wEIźńć nominariq i rufusj ueia*ów {nk€i$ łqłaaiUwaqłch w celu pĄezeaią
e) P*.ryc**óy ł k§w, ry**ł ł*wty w,złaiwy łr *qłkłrc* łfułce pglqxzpałń ryółak za okres ad

pacz$ra tv*a obwt*w3e, łł c@a Hłótąo na@lifio połqczeaŁ fu daia PoĘczenia;

Ni€ dotyc*y

]: .], 1,] n .i l rł ]li]i .

a§T§p 8 '', ,, .., ,.' ,, 
.',n.'u

vpłrypad**wwłłpgrian@łyał*aco do wżIłwaścź *łł$łałłr,ałźa &idrłlłośei, qistych łiqeuaoffi
orgą §IwiĘrdg§xŁ ż§ ra*§ a*qevag*ł wywąią ołaz łł*ąa§łg , cry ryłałoorlanie fuawe załłłieła *ołe*ly

z tym z*łłęrpae; inlarłgełą p*,iaila g*ietŃ ń*,aież qis p&jwłwłgeh bqdź plaaałwnpvh płzez jedag§Ę

&idgń @c* da cłln dfub*§ę airyłłaski;

Na dzień §fu1n5g;wy {iera*nłk }gdlr§stki stwźzń?6 ,ily§ąfiłn§ łyq*a kenĘ*uacji dżiaI§łnoś€i. Ęrył<o z*grsŻenia

kałłty*ac!ł dżiałłt,naści w g!źw.rrłi mierze wynika z §a*ał, iż Wks aa dzień bćlarrewy nb pra*dń st{/opj dzłałglłoŚri

stctutgrei, 8Ł z61§udrrfu gwułni*óu a iej dzłablrc:ść f*anso*aw ffi przez iłtl* @rlrioty- {łergv{tłk ]€d/łast*i zgłlłŁrzg

kanĘ:1g51yrpg6 dzlp1glłngtść przez abes ca łw§nnĘ 12 łniesĘ*y. $awazd§iaŁ §łłałł§§ue nłę zcwfura ź§drvd? *gek, la*ie

ffiyfokałłiea ne,gdy$sŃ*c*ieSazdo!łł&kaaĘnłowalnia&iołalłwściw ntezmnłe§szorły*istatni€zaŁrŁse"w*resie

co najlrłnle,i 12mie*q wdniu Nbnsowym-

Y Łź,b#rił, 2§ł6 rabł @łłra pozjłskda łxrw€ga inwestarą bóry naĄ,ł złwczryy pakiet akcji Głabał Tr& S-A
Wafuł7rz*jłte Wałw ZgrŃŁłri€ Spł*i @jęło deqzję o zmiłłłie pnedmiotu &iałglłwści Spdki z łwłdlaw*j

nałłirdykacyjnq. Y nąia 20tó r. Spłka łwbyła ]Wo tłdziałóał w spdcł z agraniczałą o@o*łiedzialłakią



kóra d p*ad pĘciu Iąt &źałałłnśłź spcjałbuje Ę * wiłdykac§ wieayr€t§aki §cfuta sp" z *.o" psi& drźy
prtfel*iełzy§ełrwki, *arazbtł&*rytrixę błrłrał*sfuadłaóryvłłpysłwje łwłłe p**źełjlwi€@ełł§§ci do
ab§;Ęi. Pd kłłiee 2&§6 roa. §w*w je§§aja afu preeiębiw* . §&*praiłe YaI* Zgr*m&enie
Sfi§ @ęło rcłłvdę tp&łźesieł§u kry§ała za§&łregł o kłrałę 2-3ffi-88*,M ń {ćłra wi§łłly pęć&§
Ę*Ęq} pplzsz eaiąię aĘi §erii E ńłc§e płzeznmł* zołtatąw z.a§@ zaza@iane t&ialy* $łu z
ograłrłezołłq a@ałłie&ie§nakĘ tlłu łw @ rwwł,eh łłłćerryte§ł*ści &,łbsługi pz.ez Głabal Tr& SA

a§rgł 9

W @* g§y t§§c §B§*w€ic ae włańmŻałrc Wżc§ rurg§§by x iMy qpe§ńń @yn$ *a wę sytauji
,więeke§€i ,frtnswej w,łrya&fłłry}c&Mi , ńaW ,q*twi§ć * źa§ęre;ie

- nźewysąprły

Wgsrs*ł 2t lró,2$r*

wr@

u&erb

GLOBAL,"
@

00-382lłlARszAWA
ul. Solec 818rA60

Reoon: 871700473; KRS: (lil}(l3t8516- NlP:956,211,97,16
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