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I. Podstawowe informacje o Spółce. 

 

 

 

1. Dane o Spółce. 

- Nazwa i siedziba Emitenta:   NAVIMOR-INVEST  Spółka Akcyjna 
80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212. 
NIP 5830000581 
REGON 190005760 

 
- Sąd rejestrowy  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w 

Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS nr 0000370231 

- Kapitał zakładowy    557.760,00 zł   
  
 
 
 

2. Zarząd Spółki. 
 
Na dzień sporządzenia raportu Zarząd Spółki jest trzyosobowy.  
 
W skład Zarządu Spółki wchodzą:   Krzysztof Kosiorek-Sobolewski  - Prezes Zarządu 

Wiesław Czarnecki    - Wiceprezes Zarządu 
Tomasz Marcinkowski  - Wiceprezes Zarządu 
 

      
 
 

 
3. Rada Nadzorcza Spółki. 

 
Na dzień sporządzenia raportu Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa.  
 
W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:  Wojciech Kołakowski   - Przewodniczący RN 

Agnieszka Strzelczyk  - Wiceprzewodnicząca RN 
Danuta Wruck   - Sekretarz RN 
Krzysztof Gromulski   - Członek RN 
Joanna Kosiorek-Sobolewska   - Członek RN 

 
 

       W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Spółki uległ następującej zmianie. 

       W dniu 08 lipca 2013r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru uzupełniającego do składu Rady Nadzorczej, na okres do   

       czasu zatwierdzenia wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki, w osobie Pani Agnieszki Strzelczyk. 

 

    

II. Informacje finansowe.          
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BILANS       

    Nota 30.09.2013 30.06.2013 30.09.2012 30.06.2012 

AKTYWA              

A. Aktywa trwałe       11 930 812,51   10 824 654,95    10 168 372,19   10 356 500,46  

I. Wartości niematerialne i prawne   1        387 083,40            2 820,04                      -                         -     

   1. Koszty zakończonych prac rozwojowych             

   2. Wartość firmy             

   3. Inne wartości niematerialne i prawne            387 083,40            2 820,04      

   4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i 
prawnych 

            

II. Rzeczowe aktywa trwałe   2     9 550 740,47     9 670 041,50      9 344 921,35     9 414 681,11  

   1. Środki trwałe         9 541 698,32     9 661 163,45      9 336 043,30     9 203 077,97  

   a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu) 

         744 676,68        745 490,57         658 038,63        659 701,13  

   b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

        4 970 828,13     5 047 579,24      5 287 736,83     4 822 920,55  

   c) urządzenia techniczne i maszyny         1 885 819,93     1 958 777,86      1 722 571,26     1 936 959,28  

   d) środki transportu         1 773 973,24     1 735 506,45      1 543 399,36     1 645 393,04  

   e) inne środki trwałe            166 400,34        173 809,33         124 297,22        138 103,97  

   2. Środki trwałe w budowie                 202 725,09  

   3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                9 042,15            8 878,05             8 878,05            8 878,05  

III. Należności długoterminowe   3,8          33 544,05          33 544,05           68 255,65        106 480,54  

   1. Od jednostek powiązanych             

   2. Od pozostałych jednostek              33 544,05          33 544,05           68 255,65        106 480,54  

IV. Inwestycje długoterminowe   4                     -                         -                           -     

   1. Nieruchomości             

   2. Wartości niematerialne i prawne             

   3. Długoterminowe aktywa finansowe                         -                         -                           -     

   a) w jednostkach powiązanych                         -                         -                           -     

      - udziały lub akcje             

      - inne papiery wartościowe             

      - udzielone pożyczki             

      - inne długoterminowe aktywa finansowe             

   b) w pozostałych jednostkach                          -                         -                           -     

      - udziały lub akcje             

      - inne papiery wartościowe             

      - udzielone pożyczki             

      - inne długoterminowe aktywa finansowe             

   4. Inne inwestycje długoterminowe             

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

  5     1 959 444,59     1 118 249,36         755 195,19        835 338,81  

   1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

        1 454 061,00        860 351,00         670 918,00        740 638,00  

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe            505 383,59        257 898,36           84 277,19          94 700,81  

B. Aktywa obrotowe       29 952 496,40   30 577 331,78    30 895 754,05   24 806 032,15  

I. Zapasy   6     1 153 010,59     1 024 544,92      2 138 654,85     1 063 249,53  

   1. Materiały         1 035 210,59        734 176,35      1 868 394,50     1 006 454,53  

   2. Półprodukty i produkty w toku             

   3. Produkty gotowe             

   4. Towary             

   5. Zaliczki na dostawy            117 800,00        290 368,57         270 260,35          56 795,00  

II. Należności krótkoterminowe   7,8     8 835 652,57   14 548 259,43    15 429 334,19   12 019 419,35  

   1. Należności od jednostek powiązanych                         -                         -                3 003,60            2 973,60  

   a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty                         -                         -                3 003,60            2 973,60  

      - do 12 miesięcy                    3 003,60            2 973,60  

      - powyżej 12 miesięcy             
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    Nota 30.09.2013 30.06.2013 30.09.2012 30.06.2012 

PASYWA             

A. Kapitał własny      14 510 152,30    14 781 601,18   12 789 225,94    12 833 186,51  

I. Kapitał zakładowy   12       557 760,00         545 410,00        545 410,00         534 360,00  

II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 
(wielkość ujemna) 

            

III. Akcje (udziały) własne (wielkość 
ujemna) 

  13         

IV. Kapitał zapasowy   14  11 288 139,86    11 288 139,86   11 288 139,86    11 288 139,86  

   1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

       3 453 340,00      3 453 340,00     3 453 340,00      3 453 340,00  

   2. Tworzony ustawowo             

   3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową        7 834 799,86      7 834 799,86     7 834 799,86      7 834 799,86  

   4. Z dopłat wspólników             

   5. Inny             

V. Kapitał z aktualizacji  wyceny   15    2 869 102,08      2 911 811,30     2 221 132,61      2 131 000,05  

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe   16    1 254 980,20      1 267 330,20     1 254 980,20      1 254 980,20  

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych      (1 677 893,26)   (1 677 893,26)   (2 547 419,17)   (2 547 419,17) 

   1. Zysk (wielkość dodatnia)             

   2. Strata (wielkość ujemna)      (1 677 893,26)   (1 677 893,26)   (2 547 419,17)   (2 547 419,17) 

VIII. Zysk (strata) netto           218 063,42         446 803,08          26 982,44         172 125,57  

   1. Zysk netto (wielkość dodatnia)           218 063,42         446 803,08          26 982,44         172 125,57  

   b) inne             

   2. Należności od pozostałych jednostek         8 835 652,57   14 548 259,43    15 426 330,59   12 016 445,75  

   a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty         8 356 801,87   13 008 215,05    13 790 950,03   10 926 004,55  

      - do 12 miesięcy         8 356 801,87   13 008 215,05    13 790 950,03   10 926 004,55  

      - powyżej 12 miesięcy             

   b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń 
społecznych  
        i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

           183 012,57        491 090,47         972 934,45        333 751,40  

   c) inne            295 838,13     1 048 953,91         662 446,11        756 689,80  

   d) dochodzone na drodze sądowej             

III. Inwestycje krótkoterminowe   9     6 383 503,14     3 464 605,14      3 835 304,96     5 564 045,68  

   1. Krótkoterminowe aktywa finansowe         6 383 503,14     3 464 605,14      3 835 304,96     5 564 045,68  

   a) w jednostkach powiązanych            385 000,00        729 259,58         365 971,67        255 000,00  

      - udziały lub akcje            380 000,00        390 000,00         250 000,00        250 000,00  

      - inne papiery wartościowe             

      - udzielone pożyczki                5 000,00        339 259,58         115 971,67            5 000,00  

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe             

   b) w pozostałych jednostkach                         -                         -                           -     

      - udziały lub akcje             

      - inne papiery wartościowe             

      - udzielone pożyczki             

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe             

   c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne         5 998 503,14     2 735 345,56      3 469 333,29     5 309 045,68  

      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach         5 570 289,04     2 000 613,17      2 517 403,83     4 439 696,11  

      - inne środki pieniężne            425 684,83        732 770,99         951 929,46        788 819,30  

      - inne aktywa pieniężne                2 529,27            1 961,40            80 530,27  

   2. Inne inwestycje krótkoterminowe             

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

  10   13 580 330,10   11 539 922,29      9 492 460,05     6 159 317,59  

   1. Inne rozliczenia międzyokresowe       13 580 330,10   11 539 922,29      9 492 460,05     6 159 317,59  

A k t y w a,  r a z e m       41 883 308,91   41 401 986,73    41 064 126,24   35 162 532,61  
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   2. Strata netto (wielkość ujemna)             

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego  
       (wielkość ujemna) 

  17         

B. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

     27 373 156,61    26 620 385,55   28 274 900,30    22 329 346,10  

I. Rezerwy na zobowiązania   18    3 271 205,11      2 565 357,80     1 970 784,78      1 706 392,84  

   1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

     2 433 860,36      1 827 647,02     1 115 976,21         825 816,78  

   2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i 
podobne 

          295 093,12         362 139,95        342 552,48         368 319,97  

     - długoterminowa             18 281,26           18 281,26          49 688,10           55 209,00  

     - krótkoterminowa           276 811,86         343 858,69        292 864,38         313 110,97  

   3. Pozostałe rezerwy           542 251,63         375 570,83        512 256,09         512 256,09  

     - długoterminowa             

     - krótkoterminowa           542 251,63         375 570,83        512 256,09         512 256,09  

II. Zobowiązania długoterminowe   19    1 998 119,52      2 135 801,47     1 416 452,74      1 489 772,59  

   1. Wobec jednostek powiązanych             

   2. Wobec pozostałych jednostek        1 998 119,52      2 135 801,47     1 416 452,74      1 489 772,59  

      - kredyty i pożyczki               2 732,92             7 342,77          21 815,21           26 342,95  

      - z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych  

            

      - inne zobowiązania finansowe           436 344,49         551 806,84        800 370,19         943 961,35  

      - inne        1 559 042,11      1 576 651,86        594 267,34         519 468,29  

III. Zobowiązania krótkoterminowe   20  13 012 801,85    16 770 512,67   17 160 085,18    12 409 775,93  

   1. Wobec jednostek powiązanych               5 528,88                      -                         -              54 076,68  

   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności 

              5 528,88                      -                         -              54 076,68  

      - do 12 miesięcy               5 528,88               54 076,68  

      - powyżej 12 miesięcy             

   b) inne             

   2. Wobec pozostałych jednostek      12 868 179,39    16 604 220,84   16 995 613,48    12 151 717,92  

   a) kredyty i pożyczki             18 759,26           19 079,34          29 776,37           43 623,65  

   b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

            

   c) inne zobowiązania finansowe           452 342,18         493 549,84        808 114,18         818 069,63  

   d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

       9 369 302,06    12 889 737,28   13 591 302,72      8 578 598,30  

      - do 12 miesięcy        9 369 302,06    12 889 737,28   13 591 302,72      8 578 598,30  

      - powyżej 12 miesięcy             

   e) zaliczki otrzymane na dostawy             

   f) zobowiązania wekslowe             

   g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

        728 506,62      1 357 281,73        797 832,58      1 035 201,86  

   h) z tytułu wynagrodzeń           197 645,21         185 827,40        200 849,83         206 436,37  

   i) inne        2 101 624,06      1 658 745,25     1 567 737,80      1 469 788,11  

   3. Fundusze specjalne           139 093,58         166 291,83        164 471,70         203 981,33  

IV. Rozliczenia międzyokresowe    21    9 091 030,13      5 148 713,61     7 727 577,60      6 723 404,74  

   1. Ujemna wartość firmy             

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe        9 091 030,13      5 148 713,61     7 727 577,60      6 723 404,74  

     - długoterminowe           305 173,34        

     - krótkoterminowe        8 785 856,79      5 148 713,61     7 727 577,60      6 723 404,74  

P a s y w a,  r a z e m      41 883 308,91    41 401 986,73   41 064 126,24    35 162 532,61  

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant 
kalkulacyjny)       

    Nota 01.07.-
30.09.2013 

01.01.-
30.09.2013 

01.07.-
30.09.2012 

01.01.-
30.09.2012 
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I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym: 

     25 133 019,04   56 084 617,98   21 845 457,74    53 277 794,62  

- od jednostek powiązanych                         -          

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów   23  25 133 014,86   56 081 510,67   21 845 488,23    53 273 170,92  

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   24                  4,18            3 107,31               (30,49)            4 623,70  

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

     24 243 651,80   53 049 849,48   20 390 125,56    49 836 064,78  

- od jednostek powiązanych                         -          

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   25  24 243 651,80   53 049 849,48   20 390 125,56    49 836 064,78  

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                         -          

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)           889 367,24     3 034 768,50     1 455 332,18      3 441 729,84  

IV. Koszty sprzedaży   25                     -          

V. Koszty ogólnego zarządu   25       959 376,59     2 796 895,34        971 836,85      2 411 625,38  

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)           (70 009,35)       237 873,16        483 495,33      1 030 104,46  

VII. Pozostałe przychody operacyjne   26       272 932,69     4 117 515,58        427 351,20         840 864,84  

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                      1,50          20 711,43                 (8,33)            3 151,51  

2. Dotacje                         -          

3. Inne przychody operacyjne           272 931,19     4 096 804,15        427 359,53         837 713,33  

VIII. Pozostałe koszty operacyjne   27       302 903,94     3 996 711,47        462 031,07         903 584,84  

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                         -          

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych               3 869,91          23 287,47          36 086,19           75 412,81  

3. Inne koszty operacyjne           299 034,03     3 973 424,00        425 944,88         828 172,03  

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(VI+VII-VIII) 

          (99 980,60)       358 677,27        448 815,46         967 384,46  

X. Przychody finansowe   28     (104 572,79)       274 634,40        118 529,20         175 735,81  

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                         -          

- od jednostek powiązanych                         -          

2. Odsetki, w tym:             24 307,39        129 970,92          62 642,38         119 848,99  

- od jednostek powiązanych               3 737,77          16 167,14            7 592,84           40 691,62  

3. Zysk ze zbycia inwestycji                         -          

4. Aktualizacja wartości inwestycji           (10 000,00)       100 000,00      

5. Inne         (118 880,18)         44 663,48          55 886,82           55 886,82  

XI. Koszty finansowe   29         18 343,62        222 453,85        218 389,08         789 384,12  

1. Odsetki, w tym:               5 186,43        105 642,38          49 365,13         198 052,46  

- dla jednostek powiązanych                         -                         -       

2. Strata ze zbycia inwestycji                         -          

3. Aktualizacja wartości inwestycji                         -               250 000,00  

4. Inne             13 157,19        116 811,47        169 023,95         341 331,66  

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(IX+X-XI) 

        (222 897,01)       410 857,82        348 955,58         353 736,15  

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - 
XIII.2.) 

                        -                        -                        -                          -     

1. Zyski nadzwyczajne   30                     -          

2. Straty nadzwyczajne   31                     -          

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)         (222 897,01)       410 857,82        348 955,58         353 736,15  

XV. Podatek dochodowy   32           5 842,65        192 794,40        494 098,71         326 753,71  

a) część bieżąca                    23,65          12 931,40          77 201,71           77 201,71  

b) część odroczona               5 819,00        179 863,00        416 897,00         249 552,00  

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

  33                     -          

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto 
jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 

                        -          

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)         (228 739,66)       218 063,42      (145 143,13)          26 982,44  

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM       

      01.07.-
30.09.2013 

01.01.-
30.09.2013 

01.07.-
30.09.2012 

01.01.-30.09.2012 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)       14 781 601,18   14 256 080,10   12 710 594,41   11 200 024,61  
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a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości             

b) korekty błędów podstawowych             

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

      14 781 601,18   14 256 080,10   12 710 594,41   11 200 024,61  

1. Kapitał zakładowy na początek okresu            545 410,00        545 410,00        534 360,00        534 360,00  

1.1. Zmiany kapitału zakładowego              12 350,00          12 350,00          11 050,00          11 050,00  

a) zwiększenia (z tytułu)              12 350,00          12 350,00          11 050,00          11 050,00  

- emisji akcji (wydania udziałów)                 11 050,00          11 050,00  

-podwyższenie warunkowe              12 350,00          12 350,00      

b) zmniejszenia (z tytułu)                         -                         -                           -     

- umorzenia akcji (udziałów)             

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu            557 760,00        557 760,00        545 410,00        545 410,00  

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek 
okresu 

            

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy                         -                         -                           -     

a) zwiększenia (z tytułu)                         -                         -                           -     

b) zmniejszenia (z tytułu)                         -                         -                           -     

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec 
okresu 

                        -                         -                           -     

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu             

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych                         -                         -                           -     

a) zwiększenia (z tytułu)                         -                         -                           -     

b) zmniejszenia (z tytułu)                         -                         -                           -     

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu                         -                         -                           -     

4. Kapitał zapasowy na początek okresu       11 288 139,86   11 288 139,86   11 288 139,86   11 288 139,86  

4.1. Zmiany kapitału zapasowego                         -                         -                           -     

a) zwiększenia (z tytułu)                         -                         -                           -     

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej             

- z podziału zysku (ustawowo)             

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość) 

            

-różnica między wartością nominalna a emisyjną utworzonych 
akcji 

            

b) zmniejszenia (z tytułu)                         -                         -                           -     

- pokrycia straty             

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu       11 288 139,86   11 288 139,86   11 288 139,86   11 288 139,86  

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu         2 911 811,30     2 845 443,30     2 131 000,05     2 180 533,52  

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny            (42 709,22)         23 658,78          90 132,56          40 599,09  

a) zwiększenia (z tytułu)                         -             23 658,78          40 599,09          40 599,09  

-wycena  wg MSR             

- rezerwa z tyt podatku dochodowego                 9 957,87      

-różnice kursowe z wyceny               13 700,91          40 599,09          40 599,09  

b) zmniejszenia (z tytułu)              42 709,22                      -           (49 533,47)                     -     

- zbycia środków trwałych             

- rezerwa z tyt podatku dochodowego              10 154,63        

-wycena PLN              32 554,59          (49 533,47)   

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu         2 869 102,08     2 869 102,08     2 221 132,61     2 221 132,61  

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu         1 267 330,20     1 254 980,20     1 254 980,20     1 254 980,20  

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych            (12 350,00)                     -                           -     

a) zwiększenia (z tytułu)                         -                         -                           -     

b) zmniejszenia (z tytułu)              12 350,00                      -                           -     

-              12 350,00        

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu         1 254 980,20     1 254 980,20     1 254 980,20     1 254 980,20  

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu       (1 677 893,26)   (2 547 419,17)  (2 547 419,17)  (2 547 419,17) 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu             

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości             

b) korekty błędów podstawowych             
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH      

    01.07-30.09.2013 01.01-30.09.2013 01.07-30.09.2012 01.01-30.09.2012 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej (metoda pośrednia) 

          

I. Zysk (strata) netto         (228 739,66)        218 063,42        (145 143,13)          26 982,44  

II. Korekty razem        3 793 567,52  (12 778 429,61)       (950 112,47)   (5 312 130,31) 

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych 
metodą praw własności 

                       -           

2. Amortyzacja           252 412,21         757 997,82         294 850,00         873 682,87  

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych             (2 500,33)          15 346,58         238 166,04         238 174,37  

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)             64 980,17           37 417,40           36 191,54           54 155,26  

5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej           (20 963,32)        (20 711,43)         (17 991,67)        (21 151,41) 

6. Zmiana stanu rezerw           705 847,31         949 776,67         264 391,94         156 875,94  

7. Zmiana stanu zapasów           (55 665,67)      (240 147,92)    (1 075 405,32)   (1 314 584,70) 

8. Zmiana stanu należności        5 729 157,96      4 005 871,49     (4 980 808,70) (11 065 810,86) 

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 

     (3 992 764,82) (13 768 540,73)     5 018 362,19      2 797 275,79  

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych        1 166 830,54    (4 312 651,90)       (800 320,85)     2 725 483,04  

11. Inne korekty           (53 766,53)      (202 787,59)          72 452,36         243 769,49  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 

       3 564 827,86  (12 560 366,19)    (1 095 255,60)   (5 285 147,87) 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

  
                      
                         

I. Wpływy                    86,98           22 055,61           13 707,81           16 859,32  

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

                       -              21 820,00               3 151,51  

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

                       -           

3. Z aktywów finansowych, w tym:                    85,48                235,61           13 707,81           13 707,81  

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

                        -                         -                           -     

a) zwiększenia (z tytułu)                         -                         -                           -     

- podziału zysku z lat ubiegłych             

b) zmniejszenia (z tytułu)                         -                         -                           -     

-zasilenie kapitału zapasowego             

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                         -                         -                           -     

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu       (1 677 893,26)   (2 547 419,17)  (2 547 419,17)  (2 547 419,17) 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości             

b) korekty błędów podstawowych             

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

      (1 677 893,26)   (2 547 419,17)  (2 547 419,17)  (2 547 419,17) 

a) zwiększenia (z tytułu)            446 803,08                      -           172 125,47                      -     

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia             

-zysk za okres 01-06.            446 803,08          172 125,47    

b) zmniejszenia (z tytułu)            (869 525,91)                       -     

-podział wyniku za rok 2012                         -          (869 525,91)     

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu       (1 231 090,18)   (1 677 893,26)  (2 375 293,70)  (2 547 419,17) 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu       (1 231 090,18)   (1 677 893,26)  (2 375 293,70)  (2 547 419,17) 

8. Wynik netto          (228 739,66)       218 063,42      (145 143,13)         26 982,44  

a) zysk netto             218 063,42            26 982,44  

b) strata netto            228 739,66          145 143,13    

c) odpisy z zysku             

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )       14 510 152,30   14 510 152,30   12 789 225,84   12 789 225,94  

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 

      14 510 152,30   14 510 152,30   12 789 225,84   12 789 225,94  
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a) w jednostkach powiązanych                        -                         -              13 707,81           13 707,81  

- zbycie aktywów finansowych                        -           

- dywidendy i udziały w zyskach                        -           

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                        -           

- odsetki                        -                13 707,81           13 707,81  

- inne wpływy z aktywów finansowych                        -           

b) w pozostałych jednostkach                    85,48                235,61                       -                         -     

- zbycie aktywów finansowych                        -           

- dywidendy i udziały w zyskach                        -           

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                        -           

- odsetki                    85,48                235,61      

- inne wpływy z aktywów finansowych                        -           

4 . Inne wpływy inwestycyjne                        -           

II. Wydatki           111 836,54         268 582,13         208 762,53         488 635,57  

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

          111 672,44         253 418,03           98 762,53         378 635,57  

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

                       -           

3. Na aktywa finansowe, w tym:                        -              15 000,00         110 000,00         110 000,00  

a) w jednostkach powiązanych                        -              15 000,00         110 000,00         110 000,00  

- nabycie aktywów finansowych                        -           

- udzielone pożyczki długoterminowe                        -              15 000,00         110 000,00         110 000,00  

b) w pozostałych jednostkach                        -                         -                          -                         -     

- nabycie aktywów finansowych                        -           

- udzielone pożyczki długoterminowe                        -           

4. Inne wydatki inwestycyjne                  164,10                164,10      

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 

        (111 749,56)      (246 526,52)       (195 054,72)      (471 776,25) 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

                       -           

I. Wpływy               1 239,68           39 852,57           25 023,39           27 523,39  

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

                       -              12 350,00           11 050,00           11 050,00  

2. Kredyty i pożyczki                        -           

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                        -           

4. Inne wpływy finansowe               1 239,68           27 502,57           13 973,39           16 473,39  

II. Wydatki           191 728,27         630 466,77         493 895,19      1 289 259,40  

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych                        -           

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                        -           

3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku 

                       -           

4. Spłaty kredytów i pożyczek             12 747,34           24 501,76           11 019,95         439 938,70  

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                        -           

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                        -           

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

          141 667,72         525 694,07         403 957,30         752 439,04  

8. Odsetki             17 486,53           54 835,90           78 917,94           96 881,66  

9. Inne wydatki finansowe             19 826,68           25 435,04      

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) 

        (190 488,59)      (590 614,20)       (468 871,80)   (1 261 736,01) 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III) 

       3 262 589,71  (13 397 506,91)    (1 759 182,12)   (7 018 660,13) 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 
tym: 

       3 262 589,71  (13 397 506,91)    (1 759 182,12)   (7 018 660,13) 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

                       -                         -         

F. Środki pieniężne na początek okresu        2 733 384,16    19 393 480,78      5 228 515,41    10 487 993,42  

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w 
tym: 

       5 995 973,87      5 995 973,87      3 469 333,29      3 469 333,29  

- o ograniczonej możliwości dysponowania           541 230,76         541 230,76         933 135,35         933 135,35  
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III. Informacje o przyjętych zasadach polityki rachunkowości stosowanych przy 

sporządzaniu raportu   

 

W roku 2013 stosowane przez Emitenta zasady polityki rachunkowości  nie uległy zmianie wobec czego sprawozdanie finansowe 

zostało sporządzone zgodnie z wymogami MSR i MSSF.  

Najbardziej istotny wpływ na przygotowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2013r.  do 30.09.2013r., sporządzone zgodnie z 

zasadami MSR i MSSF, miał MSR 16 – rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 11- umowy o usługi budowlane. 

 
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat  
 
W okresie od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku stosowano zasady wynikające z Ustawy o rachunkowości. Na potrzeby konsolidacji 

zostało przekształcone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji  

 

Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na 

podstawie jej przepisów wykonawczych. 

 
 
Rzeczowe aktywa trwałe  
 
Do wyceny rzeczowych aktywów trwałych została przyjęta metoda kosztu historycznego, poza aktywami trwałymi takimi jak grunty, 

prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynki, lokale i budowle (nieruchomości), urządzenia techniczne i maszyny, środki 

transportu dla których został przyjęty model wyceny według wartości przeszacowanej. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane według 

modelu kosztu historycznego są po początkowym ujęciu wykazywane według kosztu pomniejszonego o umorzenie oraz odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości. Wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz ich amortyzacja, wyceniane według wartości podlegają 

przeszacowaniu do wartości rynkowej na każdy dzień bilansowy, na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy. 

Rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową. 

Amortyzacja dotycząca tych środków trwałych rozpoczyna się w miesiącu następnym od momentu rozpoczęcia ich użytkowania. 

Dla każdego nowego przyjmowanego na stan środka trwałego służby techniczne mają obowiązek jeśli jest to możliwe, wydzielić 

istotną część składową i określić sposób amortyzacji. 

Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych również dla celów jeszcze 

nieokreślonych, prezentowane są w bilansie wg kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ekonomicznej użyteczności, 

odpowiednio jak aktywa własne. 

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych określane jako różnica pomiędzy 

przychodami ze sprzedaży, a wartością netto tych środków trwałych, są ujmowane w rachunku zysków i strat. 

 

Spółka dokonuje wyceny składników aktywów i pasywów zgodnie z następującymi rozróżnieniami: 

- do aktywów trwałych zaliczane są przedmioty majątkowe i wartości niematerialne i prawne  

  o wartości początkowej powyżej 2.500,00 zł i przewidywanym okresie użytkowania  

  powyżej jednego roku, 

- do amortyzowania środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł stosuje się metodę liniową, przy zastosowaniu    

  stawek podatkowych. 

 
Wartości niematerialne i prawne 
 
Składnik wartości niematerialnych początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Wartości niematerialne 

podlegają amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości  

niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne amortyzuje się analogicznie jak w przypadku środków trwałych. 

 
Należności  
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Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów 

aktualizujących ich wartość. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według kursu na dzień 

30.09.2013r. 

Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy 

aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności. 

 
Zobowiązania 
 
Zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z 

otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. Nierozliczone na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walutach obcych 

wyceniono według kursu z dnia 30.09.2013r. 

 
Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku 

 
Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

W przypadku materiałów niewykazujących ruch w okresie od pół roku do roku tworzony jest odpis w wysokości 10% wartości tych 

materiałów. W przypadku materiałów niewykazujących ruchu powyżej jednego roku tworzony jest odpis w wysokości 100% 

wartości tych materiałów. Odpisy tworzone są na koniec każdego kwartału. 

 

Przychody ze sprzedaży 
 
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za produkty, 

towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane 

ze sprzedażą. 

 
Transakcje wyrażone w walutach obcych - na dzień bilansowy 
 
Wyrażone w walutach obcych aktywa oraz pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej 

waluty przez Narodowy Bank Polski. 

W ciągu roku obrotowego: 
1. przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego dzień uzyskania przychodu;  

2. koszty wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na dzień 

poprzedzający dzień poniesienia kosztu; 

3. dniem zapłaty jest dzień uregulowania zobowiązania z tytułu kosztów w jakiejkolwiek formie i dzień otrzymania należności w 

walucie obcej, w tym kompensaty; 

4. rozchód waluty z własnego rachunku bankowego prowadzony jest w cenie nabycia wg zasady „pierwsze przyszło – pierwsze 

wyszło”; 

5. przyjmuje się jako „faktycznie zastosowany kurs waluty”: 

      a) przy wpływie waluty na rachunek bankowy prowadzony w walucie kurs średni ogłaszany przez bank obsługujący z ostatniego 

dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu; 

      b)  przy wypływie środków z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej kurs ustalony metodą wyceny rozchodów z 

rachunku walutowego „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”; 

6. jako dzień poniesienia kosztów wyjazdu służbowego przyjmuje się dzień przedłożenia przez pracownika dokumentów do 

rozliczenia; za dzień poniesienia kosztów udokumentowanych fakturą – dzień wystawienia faktury. 

 

Świadczenia pracownicze 
 
Spółka na dzień bilansowy dokonuje wyceny świadczeń pracowniczych metodą uproszczoną opartą na metodzie prognozowanych 

uprawnień jednostkowych. 

 
Podatki 
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Spółka księguje skutki podatkowe transakcji w taki sam sposób, w jaki księguje się same transakcje lub inne zdarzenia. Na 

obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony. 

Instrumenty finansowe 
 
Spółka posiada aktywa uznawane wg MSR 39 za  instrumenty finansowe 

Na dzień bilansowy w posiadaniu spółki znajdują się akcje ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w ilości 1 000 000 sztuk.  

 
Zasady wyceny instrumentów finansowych na dzień bilansowy 
 
Spółka wycenia instrumenty finansowe wg wartości godziwej. Skutki wyceny instrumentów  finansowych odnoszone są na wynik 

finansowy. W przypadku instrumentów finansowych notowanych na rynku  aktywem wyznacznikiem wartości godziwej stosowanym 

do wyceny jest  kwotowana cena na rynku aktywnym. 

 

 
IV. Informacje dodatkowe 

 

1. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie sprawozdawczym, 

zawierająca opis najważniejszych czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe. 

 

W trzecim kwartale 2013 roku Spółka zrealizowała przychody na poziomie  25.133 tys. złotych. Powyższy przychód netto jest 

wyższy od przychodu netto za III kwartał 2012 roku, który wyniósł 21.845 tys. złotych. Przychody netto ze sprzedaży narastająco za 

trzy kwartały wyniosły  56.084  tys. złotych. W analogicznym okresie 2012 roku wyniosły  53.278 tys. złotych netto. Oddział w 

Czechach w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku odnotował przychody netto na poziomie 11.636 tys. zł a w identycznym 

okresie 2012r.  wyniosły 19.719 tys. złotych netto. 

Spółka nie wypracowała wyniku dodatniego za III kwartał 2013r. Strata netto wyniosła w III kwartale 2013 roku  229  tys. złotych, 

natomiast w analogicznym III kwartale 2012 roku Spółka odnotowała stratę na poziomie 145 tys. złotych. Wynik netto narastająco 

za trzy kwartały wyniósł 218  tys. złotych. W analogicznym okresie 2012 roku wyniósł 27  tys. złotych 

 

Emitent w dalszym ciągu kontynuuje  współpracę z dotychczasowymi kontrahentami, z którymi zawarł umowy w 2013r. , 2012r. i 

okresach wcześniejszych. W III kwartale 2013 roku Spółka pozyskała nowy kontrakt na  kwotę  8.495.901,66 złotych netto. Umowa 

została zawarta w dniu 8 sierpnia 2013 roku  z Urzędem Morskim w Szczecinie, jako Zamawiającym. 

Dodatkowo informujemy, że w dniu 05 listopada 2013 roku Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.  zawarła umowę z  Urzędem Morskim w 

Gdyni, jako Zamawiającym, na wartość 4.971.852,30 zł netto. 

 

Czynniki determinujące wyniki Spółki: 

1.  Ze względu na specyfikę działalności Spółki istotne znaczenie dla osiągnięcia zaplanowanych wyników mają wpływ takie 

czynniki jak: warunki atmosferyczne, sezonowość prac budowlanych czy też rozwiązania projektowo-technologiczne. 

2.  Realizowane kontrakty są często nisko marżowe, a to wiąże się z dużą wrażliwością na wszelkie zmiany cen 

wykorzystywanych materiałów budowlanych (beton, stal itp.). 

3.  Stosowanie wyłącznej praktyki w Zamówieniach Publicznych tj.  najkorzystniejsza oferta to najniższa cena, powoduje to 

wymuszone wyhamowanie rynku budowlanego i generuje wiele wzajemnych roszczeń pomiędzy Inwestorem a Wykonawcami, co 

znacznie spowalnia procesy budowlane. 

4.  Na wielkość realizowanej marży ma wpływ stabilność kursu PLN w stosunku zarówno do USD jak i do EURO a także  

stabilność CZK w stosunku do PLN, USD i EUR. 

5.  Istotnym czynnikiem jest ograniczenie inwestycji w infrastrukturę, co zaowocowało zwiększeniem konkurencyjności w 

pozyskaniu nowych kontraktów. Ma to też wpływ na ilość podmiotów startujących w przetargach, które (przy spadku podaży na 

roboty drogowe itp.) starają się rozszerzać działalność na inne branże (w tym hydrotechniczną)  kosztem zaniżania cen. 

6.  Kolejnym czynnikiem jest wzrost cen paliw i wyrobów ropopochodnych oraz energii co ma wpływ na wysokość kosztów 

jakie ponosi Spółka 
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7.  Dostępność wysoko wyspecjalizowanej kadry technicznej z zakresu hydrotechniki. 

8.  Spółka bazuje w pewnej części na firmach podwykonawczych. Przy niskich marżach realizowanych na kontraktach wybór 

tych firm jest determinowany ceną. Niestety ma to często odzwierciedlenie w słabej  jakości i solidności oraz terminowości 

wykonywanych przez nie robót. Istotnym czynnikiem jest często trudna sytuacja finansowa podwykonawców, co wpływa na jakość 

siły roboczej i jej częstą rotację, a finalnie odbija się to na terminach i kosztach realizowanych projektów.  

9.  Ważnym czynnikiem jest również czas decyzji administracyjnych ze strony zamawiającej oraz zmiany zakresu robót bądź 

technologii uzgodnionej w umowach. 

10.   Znaczącymi czynnikami dla działalności NAVIMOR-INVEST S.A. są prognozy makro gospodarcze na 2013r.i lata następne 

oraz wydatki na inwestycje infrastrukturalne przewidziane następne lata.  

Czynniki powyżej wymienione mają dla Spółki istotne znaczenie i decydują o dalszych możliwościach rozwoju oraz  przedstawione 

powyżej czynniki nie są zależne od Spółki. 

Spółka koncentruje się przede wszystkim na akwizycjach kontraktów  specjalistycznych z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, 

co dotychczas dawało szansę na osiągnięcie nieco wyższych marż w porównaniu do pokrewnych działów budownictwa 

inżynieryjnego czy  też budownictwa kubaturowego.  Jednak okres ostatnich miesięcy,  z uwagi na fakt zmniejszenia podaży  

projektów m.in z zakresu budownictwa drogowego, spowodował zwiększone zainteresowanie podmiotów przetargami z zakresu 

hydrotechniki (głównie dużych korporacji), następstwem czego była wyraźna presja cenowa. Ten widoczny wzrost konkurencji 

biorącej udział w przetargach skutkował znacznym spadkiem cen. Porównując pierwsze 9 miesięcy roku 2012 do analogicznego  

okresu 2013 roku wyraźnie widać spadek efektywności pozyskiwania kontraktów przez Spółkę. Od stycznia do września 2012 roku 

NAVIMOR-INVEST S.A. udało się pozyskać kontrakty o wartości 153,59 mln złotych (Spółka uczestniczyła w przetargach gdzie 

budżet podmiotów zamawiających wynosił 390 mln złotych). Natomiast w analogicznym okresie 2013 roku udało się pozyskać 

kontrakty o wartości 14,4 mln  złotych a Spółka startowała w przetargach gdzie wielkość budżetu zamawiających była na poziomie 

451 mln zł.  Pokazuje to determinację konkurencyjnych firm dotychczas nie zainteresowanych robotami hydrotechnicznymi do 

zaistnienia na tym rynku. Skutkiem tego jest presja na pozyskanie kontraktów, co z kolei ma odzwierciedlenie w spadku cen. 

Podobnie sytuacja wygląda na rynku czeskim, gdzie Spółka posiada Oddział.  Na skutek ograniczeń i cięć w budżecie nastąpił tam 

bardzo duży spadek inwestycji w branżę hydrotechniczną. Na rynku czeskim również odczuwalna jest duża presja cenowa ze strony 

oferentów, co przy spadku podaży przetargów ze strony budownictwa drogowego i inwestycji infrastrukturalnych ma wpływ na 

ceny. Wyraźnie zwiększyła się też ilość firm składających oferty w przetargach oraz ich skłonność do oferowania niskich - często 

dumpingowych cen.  

W związku z tą sytuacją Spółka w ostatnich kwartałach położyła duży nacisk na dostosowanie swojej struktury do realizowanych 

kontraktów oraz sytuacji w branży budowlanej (największe kontrakty realizowane są w woj. Dolnośląskim i Śląskim co podnosi 

koszty funkcjonowania ze względu m.in. na alokację ludzi i sprzętu). Nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej, umowy związane 

z zatrudnieniem nowych osób dostosowuje się do aktualnie realizowanych kontraktów. Zmienione zostały zasady zawierania umów z 

podwykonawcami,  większy nacisk położono na zabezpieczenia oraz egzekwowanie sankcji w stosunku do niesolidnych partnerów. 

Niesolidność oraz opuszczanie budów przez podwykonawców,  często ich słabość finansowa i nie najwyższe kompetencje 

niejednokrotnie skutkowały ponoszeniem przez Spółkę dodatkowych kosztów, nie przewidywanych w budżetach realizowanych 

projektów. Powołana została też nowa komórka zajmująca się logistyką i zamówieniami. Pozwoliło to na negocjowanie niższych cen 

u dostawców i wprowadziło jednolity system zakupów.  

Spółka w nawiązaniu do negatywnych doświadczeń firm z branży budowlanej we wcześniejszych kwartałach, stosuje  politykę 

ofertowania na poziomach, które pozwalałyby osiągnąć dodatnie wyniki finansowe. Jednak w otoczeniu rynkowym w jakim 

funkcjonuje Spółka, gdzie widoczna jest potężna presja na ceny (co jest ciągle głównym kryterium branym pod uwagę w 

przetargach publicznych) taka polityka  nie przynosi dużej efektywności. Ma to odzwierciedlenie w skuteczności wygrywanych 

przetargów co zostało opisane powyżej, która spadła znacząco przy porównaniu roku 2012 i 2013. Jednak Zarząd stoi na 

stanowisku, że stosowanie niższych cen w ofertach przetargowych nie gwarantujących osiągnięcia minimalnego zysku, mogłoby 

narazić Spółkę na niepotrzebne straty. Dlatego też Spółka stara się poszukiwać kontraktów bardzo specjalistycznych, zarówno ze 

strony gdzie zamawiającym jest sektor budżetowy jak i prywatny. Podjęte też zostały próby wyjścia z ofertami poza granice kraju, 

jednak jest to początkowy etap i na wyniki tych działań trzeba będzie poczekać. W opinii Zarządu są to na dzień dzisiejszy 

najbardziej bezpieczne kierunki działań gwarantujących utrzymanie się na rynku i osiągnięcie dodatnich wyników finansowych.  

Na gorszy wynik,  niż zakładał Zarząd w III kwartale 2013 r. wpływ miał też kończący się projekt pn. „ Promenada z widokiem na 

Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów – Bulwar Piastowski”, na którym wystąpiły nieoczekiwane problemy z  
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Podwykonawcami. W końcowej fazie, kiedy występowała duża presja czasowa  firmy podwykonawcze nie realizowały prac 

przewidzianych w harmonogramach budowy, co z kolei spowodowało opóźnienie w jej realizacji. Wywołało to finalnie  konieczność 

zmian firm podwykonawczych oraz zmieniło planowanie co do wykorzystania własnych pracowników bezpośrednio produkcyjnych. 

Niestety wymagało to zatrudnienia większych niż przewidywano zasobów ludzkich oraz większej liczby podwykonawców a to miało z 

kolei wpływ na wydłużenie realizacji i znacznie zwiększyło koszty.  

 

Spółka jako podmiot prowadzący działalność w branży budowlanej jest w dużym stopniu uzależniona od warunków pogodowych. 

Trzeci kwartał (w przeciwieństwie do pierwszego i drugiego kiedy mieliśmy do czynienia z przedłużającą się zimą) wypadł pod tym 

względem korzystnie. Nie zanotowano większych przestojów ani wysokich stanów wód, które są przeszkodą w realizacji  

harmonogramów.  

Czynniki te wpłynęły pozytywnie na wynik osiągnięty w III  kwartale 2013 roku zarówno jeśli chodzi o wartość sprzedaży jak i  

wysokość zysku.  

Zarząd Spółki w III kwartale starał się prowadzić dość restrykcyjną i konserwatywną politykę gospodarowania środkami 

pieniężnymi. Spółka posiadała finansowanie zewnętrzne w formie kredytu w Alior Banku S.A. i  jedynie doraźnie korzystała z 

udzielonego kredytu, starając się skutecznie gospodarować własnymi środkami.  

W dniu 11 września 2013 roku, na mocy porozumienia stron  w sprawie rozwiązania  Umowy kredytowej  limitu wierzytelności,  -  

zawartej w dniu 13 listopada 2012r. z Alior Bankiem Spółką Akcyjną - wymieniona powyżej umowa uległa rozwiązaniu. 

Przedmiotem  rozwiązanej umowy był  limit wierzytelności na łączną kwotę 3.500.000,00 zł.  

W dniu 03 września 2013 roku, Emitent  zawarł  z Bankiem Zachodnim WBK Spółką Akcyjną umowę o kredyt w rachunku bieżącym.  

W związku z zawartą umową strony ustaliły, że Bank Zachodni WBK S.A. udziela Emitentowi kredytu do kwoty 2.500.000,00 zł z 

przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.  

 

Cały czas też są prowadzone działania zmierzające do obniżenie poziomu kosztów funkcjonowania Spółki, głównie z zakresu 

kosztów pracy, kooperacji, kosztów transportu. Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu w ocenie Zarządu sytuacja finansowa 

Spółki jest stabilna.  

 

W zakresie zmian kapitałowych w raportowanym okresie, nastąpił w dniu 07 listopada 2013 roku wpis w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

W związku z  zapisaniem akcji serii D1 Spółki na rachunkach osób uprawnionych oraz  nabyciem  praw z tych akcji - zgodnie z art. 

452 Kodeksu spółek handlowych , w wyniku czego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w dniu 12 sierpnia 2013r. -, 

Krajowy Rejestr Sądowy dokonał w dniu 07  listopada 2013r. wpisu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 12.350,00 zł, tj. z 

kwoty 545.410,00 zł  do wysokości 557.760,00 zł. Podwyższony kapitał zakładowy NAVIMOR-INVEST S.A.  dzieli się na 5.577.600  

akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Aktualnie kapitał zakładowy dzieli się na: 

a) 4.593.600 (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset ) akcji na okaziciela serii „A" o numerach od 1 do 

4.593.600 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero dziesięć  złotego) każda, 

b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „B" o numerach od 1 do 350.000 o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: zero dziesięć  złotego) każda, 

c) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „C" o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: zero dziesięć złotego) każda, 

d) 110.500 (słownie: sto dziesięć tysięcy pięćset ) akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 1 do 110.500 o wartości nominalnej 

0,10 zł ( słownie: zero dziesięć złotego) każda, 

e) 123.500 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „D1” o numerach od 1 do 123.500 o wartości 

nominalnej 0,10 zł ( słownie: zero dziesięć  złotego ) każda. 

  

2. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników 

finansowych na dany rok obrotowy w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie 

kwartalnym. 

 

Zarząd Emitenta nie publikował prognoz finansowych na 2013 rok. 
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3. Opis stanu realizacji i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji wynikający z Dokumentu 

Informacyjnego. 

 

Zarząd Emitenta nie umieszczał  w Dokumencie Informacyjnym z dnia 20 czerwca 2011 roku  informacji, o których mowa w § 10 

pkt 13a ) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wobec czego nie ma obowiązku opisu  stanu realizacji i 

inwestycji oraz harmonogram ich realizacji. 

 

 

4. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

Spółka w okresie III kwartału 2013r. nie prowadziła działań w zakresie innowacyjności.  

 

5. Opis organizacji grupy kapitałowej 
 

Emitent  nie tworzy grupy kapitałowej , jest natomiast podmiotem zależnym od Zakładu Budowy Maszyn „ ZREMB-CHOJNICE” S.A., 

który posiada 82,25 % w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NAVIMOR-INVEST S.A.  

 

6. Informacja o braku konieczności sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Emitent  nie tworzy grupy kapitałowej, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 
 

 

7. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających , na dzień 

przekazania raportu tj. na 14 listopada 2013r. , co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu 

 

 
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA 
1. ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. 4 587 800 82,25 
2. Wiesław Czarnecki   358 066   6,42 
3. Pozostali   631 734  11,33 
 Razem 5 577 600 100,00 % 

 

 

8. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty   
 
na dzień sporządzania  raportu tj. na 30 września  2013r. 
 
 

Na dzień sporządzania raportu tj. na 30 września 2013 roku zatrudnienie w Spółce, w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 66 osób. 

 

 

V.  Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji finansowych i danych 

porównywalnych za III  kwartał 2013 roku. 

 

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, sprawozdanie finansowe  

i dane porównywalne za III kwartał 2013 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz  

że kwartalne sprawozdanie Emitenta zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej  NAVIMOR-INVEST 

S.A. 

 

           

        Krzysztof Kosiorek-Sobolewski      Tomasz Marcinkowski                 Wiesław Czarnecki 

        Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 

   


