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I. Podstawowe informacje o Emitencie. 

 
 

1. Dane o Emitencie. 

 

- 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   dzieli się na: 

4.593.600 akcji na okaziciela serii „A" o wartości nominalnej 0,10 zł, 

350.000 akcji na okaziciela serii „B" o wartości nominalnej 0,10 zł, 

400.000 akcji na okaziciela serii „C" o wartości nominalnej 0,10 zł, 

110.500 akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł , 

123.500 akcji na okaziciela serii „D1” o wartości nominalnej 0,10 zł.   

 

 
2. Podstawowy przedmiot działalności  Emitenta.  

 

        Zasadniczym zakresem działalności Spółki jest budownictwo hydrotechniczne (m.in. komory jazów, nabrzeża portowe, porty jachtowe i    

        stanice wodne, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, sanacje obiektów budownictwa wodnego, elektrownie wodne itp.) na terenie         

        Polski i Republiki Czeskiej. 

 

 
3. Zarząd Emitenta. 

 
 
Na dzień sporządzenia tj. 31.03.2015r. oraz na dzień przekazania raportu Zarząd Spółki jest trzyosobowy.  

 

W skład Zarządu Spółki wchodzą:   Krzysztof Kosiorek-Sobolewski  - Prezes Zarządu 

Wiesław Czarnecki    - Wiceprezes Zarządu 

Tomasz Marcinkowski  - Wiceprezes Zarządu 

      Zarząd  Emitenta  informuje jednocześnie , że w dniu  23 kwietnia  2015 roku  Rada Nadzorcza Emitenta na mocy podjętych uchwał tj.: 
 

(i) Uchwała nr 1 z dnia  23 kwietnia 2015r. powołała na II kadencję Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego  w skład 

Zarządu Spółki ,powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu spółki NAVIMOR-INVEST S.A.,  

(ii) Uchwała nr 2 z dnia 23 kwietnia 2015r. powołała na II kadencję Pana Tomasza Marcinkowskiego w skład Zarządu 

Spółki, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki  NAVIMOR-INVEST S.A., 

(iii) Uchwała nr 3 z dnia 23 kwietnia 2015r. powołała na II kadencję Pana Wiesława Czarneckiego w skład Zarządu Spółki, 

powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki  NAVIMOR-INVEST S.A. 

 

      Zarząd Emitenta przekazał w załączeniu do  Raportu bieżącego nr 15/2015r. z dnia 23.04.2015r.  życiorysy zawodowe osób     

      powołanych  w skład Zarządu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 

 

 
 

4. Rada Nadzorcza Emitenta. 
 

 
Na dzień sporządzenia tj. na 31.03.2015r. oraz na dzień przekazania raportu  Rada Nadzorcza Spółki pracuje  w składzie 

sześcioosobowym. 
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W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:  Wojciech Kołakowski   - Przewodniczący RN 

Małgorzata Formella  - Wiceprzewodnicząca RN 

Danuta Wruck   - Sekretarz RN 

Krzysztof Gromulski   - Członek RN 

Joanna Kosiorek-Sobolewska   - Członek RN 

Maciej Bielenia    - Członek RN 

 

 
W okresie pierwszego kwartału skład Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ  żadnym zmianom. Emitent jednocześnie informuje, że w 

dniu 02 kwietnia  2015  roku  wpłynęła do Emitenta informacja, iż Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcje Wiceprzewodniczącej 

Rady Nadzorczej Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. Pani Małgorzata Lewińska  zmieniła nazwisko i obecnie nazywa się Małgorzata Formella 

( informacja przekazana została w Raporcie bieżącym nr 10/2015r. z dnia 02.04.2015r. ). 

 

 

 
5. Prokurent Emitenta. 

 

Na dzień 31 marca 2015r.  Spółka miała ustanowionego jednego Prokurenta  w osobie Pani Joanny Pochyluk. 

 

Na dzień przekazania sprawozdania tj. 15 maja 2015r.  Spółka ma ustanowionych dwóch  Prokurentów samoistnych, w osobach: 

- Pani Joanny Pochyluk, 

- Pana Adama Zaorskiego. 

Zarząd Spółki  NAVIMOR-INVEST S.A.  informuje, że w dniu  22 kwietnia 2015 roku odwołał prokurę łączną udzieloną Pani Joannie 

Pochyluk, która to uprawniała do działania w imieniu Emitenta łącznie z którymkolwiek z Członków Zarządu. 

Natomiast  w dniu 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Emitenta  powołał Panią Joannę Pochyluk oraz Pana Adama Zaorskiego na 

Prokurentów Spółki oraz udzielił każdemu z nich prokury samoistnej.  

Zarząd Emitenta przekazał powyższe wraz z życiorysami zawodowymi osób powołanych w Raporcie bieżącym nr 12/2015  z dnia   

23 kwietnia 2015r. 

 

 

II. Podstawowe informacje o Spółce zależnej. 

 
1. Dane o Spółce zależnej. 

 

- Nazwa i siedziba Spółki zależnej:   ALMOR  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

83-010 Rekcin, ul. Spacerowa 12. 

NIP 5842734811 

REGON 222053622 

 

- Sąd rejestrowy Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS nr 0000501721 

 
- Kapitał zakładowy    5.000,00 zł  dzieli się na 100 udziałów o wartości 50,00 zł każdy. 

   
 
 
 

2. Podstawowy przedmiot działalności  Spółki zależnej.  
 

       Zasadniczym zakresem działalności Spółki zależnej są roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej. 
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3. Zarząd Spółki zależnej. 

 
 
Na dzień sporządzenia tj. 31.03.2015r. oraz na dzień przekazania raportu Zarząd Spółki jest jednoosobowy.  
 
W skład Zarządu Spółki wchodzi:   Tomasz Marcinkowski -  Prezes Zarządu 
 
 
Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. 
 
 

4. Struktura udziałowców Spółki zależnej. 
 

      
     Jedynym udziałowcem  Spółki  ALMOR Sp. z o.o. jest spółka NAVIMOR-INVEST S.A., która posiada wszystkie udziały tej  

     Spółki,  tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł i pokryła je w całości wkładem     

     pieniężnym. 

 

 

III. Informacje finansowe.          
Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe począwszy od I kwartału 2014 r.  

1. Skonsolidowane dane finansowe Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A.  za I kwartał 2015 roku. 

 
BILANS     

    Nota 31.03.2015 31.03.2014 

AKTYWA          

A. Aktywa trwałe       12 481 563.46    11 205 589.72  

I. Wartości niematerialne i prawne   1        265 333.34         346 343.36  

   1. Koszty zakończonych prac rozwojowych         

   2. Wartość firmy         

   3. Inne wartości niematerialne i prawne            265 333.34         346 343.36  

   4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i 
prawnych         

II. Rzeczowe aktywa trwałe   2   10 982 041.35      9 707 985.47  

   1. Środki trwałe       10 876 800.35      9 695 556.22  

   a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)          708 763.91         743 492.13  

   b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         5 077 392.41      4 821 994.83  

   c) urządzenia techniczne i maszyny         2 582 009.44      2 325 259.12  

   d) środki transportu         2 261 108.52      1 672 479.87  

   e) inne środki trwałe            247 526.07         132 330.27  

   2. Środki trwałe w budowie                5 241.00    

   3. Zaliczki na środki trwałe w budowie            100 000.00           12 429.25  

III. Należności długoterminowe   3.8          19 572.94           31 631.05  

   1. Od jednostek powiązanych         

   2. Od pozostałych jednostek              19 572.94           31 631.05  

IV. Inwestycje długoterminowe   4            6 000.00             6 000.00  

   1. Nieruchomości         

   2. Wartości niematerialne i prawne         

   3. Długoterminowe aktywa finansowe                6 000.00             6 000.00  

   a) w jednostkach powiązanych                6 000.00             6 000.00  

      - udziały lub akcje                6 000.00             6 000.00  

      - inne papiery wartościowe         

      - udzielone pożyczki         

      - inne długoterminowe aktywa finansowe         

   b) w pozostałych jednostkach                          -                         -     

      - udziały lub akcje         

      - inne papiery wartościowe         

      - udzielone pożyczki         



  

NAVIMOR-INVEST S.A. Skonsolidowany Raport okresowy za I kwartał 2015 roku                                                                       Strona 6  

      - inne długoterminowe aktywa finansowe         

   4. Inne inwestycje długoterminowe         

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   5     1 208 615.83      1 113 629.84  

   1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego            853 482.00         727 984.00  

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe            355 133.83         385 645.84  

B. Aktywa obrotowe       26 460 493.91    26 270 464.54  

I. Zapasy   6        310 758.73      1 037 293.35  

   1. Materiały            247 705.19         983 029.75  

   2. Półprodukty i produkty w toku         

   3. Produkty gotowe         

   4. Towary         

   5. Zaliczki na dostawy              63 053.54           54 263.60  

II. Należności krótkoterminowe   7.8   17 112 083.33    17 524 167.73  

   1. Należności od jednostek powiązanych                4 000.00             3 143.35  

   a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty                4 000.00             3 143.35  

      - do 12 miesięcy                4 000.00             3 143.35  

      - powyżej 12 miesięcy         

   b) inne         

   2. Należności od pozostałych jednostek       17 108 083.33    17 521 024.38  

   a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty         5 944 065.14      8 461 895.50  

      - do 12 miesięcy         5 944 065.14      8 461 895.50  

      - powyżej 12 miesięcy         

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

           912 334.36         706 983.94  

   c) inne       10 251 683.83      8 352 144.94  

   d) dochodzone na drodze sądowej         

III. Inwestycje krótkoterminowe   9     6 178 226.18      6 965 216.48  

   1. Krótkoterminowe aktywa finansowe         6 178 226.18      6 965 216.48  

   a) w jednostkach powiązanych            340 059.85         394 250.02  

      - udziały lub akcje            338 000.00         380 000.00  

      - inne papiery wartościowe         

      - udzielone pożyczki                2 059.85           14 250.02  

      - 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         5 838 166.33      6 570 966.46  

      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach         5 838 166.33      6 231 627.42  

      - inne środki pieniężne              339 339.04  

      - inne aktywa pieniężne         

   2. Inne inwestycje krótkoterminowe         

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   10     2 859 425.67         743 786.98  

   1. Inne rozliczenia międzyokresowe         2 859 425.67         743 786.98  

A k t y w a,  r a z e m       38 942 057.37    37 476 054.26  
Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży  oraz aktywa wchodzące w skład grup do 
zbycia, które zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone 
do sprzedaży 

        

 

    Nota 31.03.2015 31.03.2014 

PASYWA         

A. Kapitał własny      15 685 638.21   15 483 454.30  

I. Kapitał zakładowy   12       557 760.00        557 760.00  
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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  

V. Kapitał z aktualizacji  wyceny   15    3 402 019.87     3 022 490.77  

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe   16    1 254 980.20     1 254 980.20  

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych           730 425.11      (920 447.14) 

VIII. Zysk (strata) netto      (1 547 686.83)       280 530.61  

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  
       (wielkość ujemna)   17     

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania      23 256 419.16   21 992 599.96  

I. Rezerwy na zobowiązania   18    2 359 716.05     2 244 074.85  

   1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      1 795 326.08     1 441 458.38  

   2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne           471 946.02        313 572.28  

     - długoterminowa             17 396.84          16 268.13  

     - krótkoterminowa           454 549.18        297 304.15  

   3. Pozostałe rezerwy             92 443.95        489 044.19  

     - długoterminowa         

     - krótkoterminowa             92 443.95        489 044.19  

II. Zobowiązania długoterminowe   19    1 430 730.36     2 629 432.11  

   1. Wobec jednostek powiązanych         

   2. Wobec pozostałych jednostek        1 430 730.36     2 629 432.11  

      - kredyty i pożyczki         

      - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych          

      - inne zobowiązania finansowe           445 690.67        371 674.56  

      - inne           985 039.69     2 257 757.55  

III. Zobowiązania krótkoterminowe   20  13 970 505.80   11 098 224.29  

   1. Wobec jednostek powiązanych                         -                         -     

   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności                         -                         -     

      - do 12 miesięcy         

      - powyżej 12 miesięcy         

   b) inne         

   2. Wobec pozostałych jednostek      13 772 399.13   10 940 613.27  

   a) kredyty i pożyczki        1 973 975.64          11 117.13  

   b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych         

   c) inne zobowiązania finansowe           369 879.87        520 891.79  

   d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:        6 227 826.65     7 282 259.27  

      - do 12 miesięcy        6 227 826.65     7 282 259.27  

      - powyżej 12 miesięcy         

   e) zaliczki otrzymane na dostawy           994 477.80    

   f) zobowiązania wekslowe         

   g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń         633 454.38        603 168.68  

   h) z tytułu wynagrodzeń           295 435.50        169 359.03  

   i) inne        3 277 349.29     2 353 817.37  

   3. Fundusze specjalne           198 106.67        157 611.02  

IV. Rozliczenia międzyokresowe    21    5 495 466.95     6 020 868.71  

   1. Ujemna wartość firmy         

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe        5 495 466.95     6 020 868.71  

     - długoterminowe           185 773.40        265 373.36  

     - krótkoterminowe        5 309 693.55     5 755 495.35  

P a s y w a,  r a z e m      38 942 057.37   37 476 054.26  

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami 
sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży         

 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)     
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    Nota 01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2014 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym:         10 990 873.07   16 961 303.33  

- od jednostek powiązanych                     975.60            2 075.60  
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów   23     10 990 708.07   16 935 416.88  
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   24                 165.00          25 886.45  

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
w tym:         11 109 865.47   16 154 240.17  

- jednostkom powiązanym              294 403.76            3 451.80  
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   25     11 109 865.47   16 090 905.50  
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów               63 334.67  

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)            (118 992.40)       807 063.16  
IV. Koszty sprzedaży   25            24 165.13    
V. Koszty ogólnego zarządu   25       1 007 049.54        837 250.71  
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)         (1 150 207.07)       (30 187.55) 
VII. Pozostałe przychody operacyjne   26          416 699.01        763 969.20  
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                45 060.00            3 817.50  
2. Dotacje                  4 950.00    
3. Inne przychody operacyjne              366 689.01        760 151.70  
VIII. Pozostałe koszty operacyjne   27          365 360.77        647 540.82  
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                24 798.92    
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych         
3. Inne koszty operacyjne              340 561.85        647 540.82  

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)         (1 098 868.83)         86 240.83  

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 
jednostek podporządkowanych         

X. Przychody finansowe   28            73 384.90        135 972.71  
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:         
- od jednostek powiązanych         
2. Odsetki, w tym:                15 384.90          57 108.78  
- od jednostek powiązanych                       29.60               958.90  
3. Zysk ze zbycia inwestycji         
4. Aktualizacja wartości inwestycji                58 000.00    
5. Inne               78 863.93  

XI. Koszty finansowe   29          319 270.90        134 292.93  
1. Odsetki, w tym:                40 969.06          25 442.57  
- dla jednostek powiązanych         
2. Strata ze zbycia inwestycji         
3. Aktualizacja wartości inwestycji               20 000.00  
4. Inne              278 301.84          88 850.36  

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)         (1 344 754.83)         87 920.61  
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)                            -                         -     
1. Zyski nadzwyczajne   30     
2. Straty nadzwyczajne   31     
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)         (1 344 754.83)         87 920.61  
XV. Podatek dochodowy   32          202 932.00      (192 610.00) 
a) część bieżąca         
b) część odroczona              202 932.00      (192 610.00) 

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)         (1 547 686.83)       280 530.61  
Zysk (strata) netto przypadająca na Navimor-Invest S.A.         (1 547 686.83)       280 530.61  

Zysk (strata) netto przypadająca na kapitał mniejszościowy         
 

Grupa nie ponosiła kosztów ,nie uzyskiwała przychodów i nie  wypracowała zysku ani straty na działalności zaniechanej. 
 
 
 



  

NAVIMOR-INVEST S.A. Skonsolidowany Raport okresowy za I kwartał 2015 roku                                                                       Strona 9  

 
 
 
 

Okres  01.01.- 31.03.2015   01.01.- 31.03.2014  
XV. Liczba akcji ( w szt.)  5 577 600.00     5 577 600.00    

XVI. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) -0.28     0.05  
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł. 
/EUR) -0.28     0.05    

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR)  2.81     2.78    

XIX. rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR)  2.81     2.78    
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM     

      01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2014 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)      17 298 410.24   15 179 877.06  

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości         

b) korekty błędów podstawowych         

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych      17 298 410.24   15 179 877.06  

1. Kapitał zakładowy na początek okresu           557 760.00        557 760.00  

1.1. Zmiany kapitału zakładowego                         -                         -     

a) zwiększenia (z tytułu)                         -                         -     

- emisji akcji (wydania udziałów)         

-podwyższenie warunkowe         

b) zmniejszenia (z tytułu)                         -                         -     

- umorzenia akcji (udziałów)         

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu           557 760.00        557 760.00  

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  

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  

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu        3 467 105.07     2 999 444.14  

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny            (65 085.20)         23 046.63  

a) zwiększenia (z tytułu)                         -             23 046.63  

-wycena  wg MSR         

- rezerwa z tyt podatku dochodowego               13 458.58  

-różnice kursowe z wyceny                 9 588.05  
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b) zmniejszenia (z tytułu)             65 085.20                      -     

- zbycia środków trwałych         

- rezerwa z tyt podatku dochodowego         

-wycena PLN             65 085.20    

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu        3 402 019.87     3 022 490.77  

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu        1 254 980.20     1 254 980.20  

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych                         -                         -     

a) zwiększenia (z tytułu)                         -                         -     

b) zmniejszenia (z tytułu)                         -                         -     

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu        1 254 980.20     1 254 980.20  

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu          (920 447.14)   (1 677 893.26) 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu         

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości         

b) korekty błędów podstawowych         

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

a) zwiększenia (z tytułu)        1 650 872.25        757 446.12  

- podziału zysku z lat ubiegłych             13 582.06        757 446.12  

-niepodzielony zysk za rok 2014        1 637 290.19    

b) zmniejszenia (z tytułu)                         -                         -     

-podział zysku- pokrycie straty         

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu        1 650 872.25        757 446.12  

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu          (920 447.14)   (1 677 893.26) 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości         

b) korekty błędów podstawowych         

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych          (920 447.14)   (1 677 893.26) 

a) zwiększenia (z tytułu)                         -                         -     

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia         

-zysk za okres 01-06.         

b) zmniejszenia (z tytułu)                         -                         -     

-podział wyniku za okres poprzedni         

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu          (920 447.14)   (1 677 893.26) 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu           730 425.11       (920 447.14) 

8. Wynik netto       (1 547 686.83)       280 530.61  

a) zysk netto             280 530.61  

b) strata netto        1 547 686.83    

c) odpisy z zysku         

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )      15 685 638.21   15 483 454.30  

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty)      15 685 638.21   15 483 454.30  

 
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    

    01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2014 

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

I. Zysk (strata) netto     (1 547 686.83)        280 530.61  

II. Korekty razem     (5 682 977.71)   (7 658 800.09) 

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

2. Amortyzacja          272 415.21         217 356.27  

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych            (4 911.05)          (2 312.87) 

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)            12 958.48           (7 874.69) 

5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej          (78 261.08)          (3 817.50) 

6. Zmiana stanu rezerw        (268 521.41)      (565 106.41) 

7. Zmiana stanu zapasów          504 265.66       (500 260.57) 

8. Zmiana stanu należności     (2 187 518.54)   (4 755 150.47) 
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9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów     (3 177 128.22)   (4 675 494.54) 

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych        (794 569.42)     2 508 403.57  

11. Inne korekty            38 292.66         125 457.12  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 
- metoda pośrednia     (7 230 664.54)   (7 378 269.48) 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                       -                         -     

I. Wpływy          146 401.46             3 951.54  

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych          146 401.46             3 817.50  

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne       

3. Z aktywów finansowych, w tym:                       -                   134.04  

a) w jednostkach powiązanych                       -                         -     

- zbycie aktywów finansowych       

- dywidendy i udziały w zyskach       

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych       

- odsetki       

- inne wpływy z aktywów finansowych       

b) w pozostałych jednostkach                       -                   134.04  

- zbycie aktywów finansowych       

- dywidendy i udziały w zyskach       

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych       

- odsetki                   134.04  

- inne wpływy z aktywów finansowych       

4 . Inne wpływy inwestycyjne       

II. Wydatki          303 300.73         172 442.51  

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych          203 300.73           72 442.51  

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       

3. Na aktywa finansowe, w tym:                       -            100 000.00  

a) w jednostkach powiązanych                       -            100 000.00  

- nabycie aktywów finansowych       

- udzielone pożyczki             100 000.00  

b) w pozostałych jednostkach                         -     

- nabycie aktywów finansowych       

- udzielone pożyczki długoterminowe       

4. Inne wydatki inwestycyjne          100 000.00    

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)        (156 899.27)      (168 490.97) 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej       

I. Wpływy       1 982 227.64           17 491.93  

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

2. Kredyty i pożyczki       1 973 975.64    

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych       

4. Inne wpływy finansowe              8 252.00           17 491.93  

II. Wydatki          246 407.21         144 996.68  

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                4 476.86  

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych       

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych       

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego          229 101.79         123 249.63  

8. Odsetki            16 290.08           10 710.18  

9. Inne wydatki finansowe              1 015.34             6 560.01  
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)       1 735 820.43       (127 504.75) 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)     (5 651 743.38)   (7 674 265.20) 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:     (5 651 743.38)   (7 674 265.20) 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                 (12.18)            5 697.32  

F. Środki pieniężne na początek okresu     11 489 909.71    14 245 231.66  

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:       5 838 166.33      6 570 966.46  

- o ograniczonej możliwości dysponowania            46 955.23         411 630.70  
 
 

 
 

2. Jednostkowe dane  finansowe Emitenta  za I  kwartał  2015 roku. 
 

BILANS    

  Nota 31.03.2015 31.03.2014 

AKTYWA        

A. Aktywa trwałe    12 440 098.11      11 210 589.72  

I. Wartości niematerialne i prawne 1       265 333.34           346 343.36  

   1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                       -                            -     

   2. Wartość firmy                       -                            -     

   3. Inne wartości niematerialne i prawne         265 333.34           346 343.36  

   4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i 
prawnych                       -                            -     

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2  10 935 576.00        9 707 985.47  

   1. Środki trwałe    10 830 335.00        9 695 556.22  

   a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu)         708 763.91           743 492.13  

   b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej      5 077 392.41        4 821 994.83  

   c) urządzenia techniczne i maszyny      2 582 009.44        2 325 259.12  

   d) środki transportu      2 239 201.34        1 672 479.87  

   e) inne środki trwałe         222 967.90           132 330.27  

   2. Środki trwałe w budowie             5 241.00                         -     

   3. Zaliczki na środki trwałe w budowie         100 000.00             12 429.25  

III. Należności długoterminowe 3.8         19 572.94             31 631.05  

   1. Od jednostek powiązanych                       -                            -     

   2. Od pozostałych jednostek           19 572.94             31 631.05  

IV. Inwestycje długoterminowe 4         11 000.00             11 000.00  

   1. Nieruchomości                       -                            -     

   2. Wartości niematerialne i prawne                       -                            -     

   3. Długoterminowe aktywa finansowe           11 000.00             11 000.00  

   a) w jednostkach powiązanych           11 000.00             11 000.00  

      - udziały lub akcje           11 000.00             11 000.00  

      - 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    1 208 615.83        1 113 629.84  

   1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego         853 482.00           727 984.00  

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe         355 133.83           385 645.84  

B. Aktywa obrotowe    26 409 029.03      26 266 595.44  

I. Zapasy 6       310 758.73        1 037 293.35  

   1. Materiały         247 705.19           983 029.75  
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   2. Półprodukty i produkty w toku                       -                            -     

   3. Produkty gotowe                       -                            -     

   4. Towary                       -                            -     

   5. Zaliczki na dostawy           63 053.54             54 263.60  

II. Należności krótkoterminowe 7.8  17 066 997.50      17 523 484.73  

   1. Należności od jednostek powiązanych           24 000.00               3 143.35  

   a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty           24 000.00               3 143.35  

      - do 12 miesięcy           24 000.00               3 143.35  

      - powyżej 12 miesięcy                       -                            -     

   b) inne                       -                            -     

   2. Należności od pozostałych jednostek    17 042 997.50      17 520 341.38  

   a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty      5 944 065.14        8 461 895.50  

      - do 12 miesięcy      5 944 065.14        8 461 895.50  

      - powyżej 12 miesięcy                       -                            -     
   b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń 
społecznych  
        i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

        912 168.76           706 300.94  

   c) inne    10 186 763.60        8 352 144.94  

   d) dochodzone na drodze sądowej                       -                            -     

III. Inwestycje krótkoterminowe 9    6 172 479.61        6 962 030.38  

   1. Krótkoterminowe aktywa finansowe      6 172 479.61        6 962 030.38  

   a) w jednostkach powiązanych         340 059.85           394 250.02  

      - udziały lub akcje         338 000.00           380 000.00  

      - inne papiery wartościowe                       -                            -     

      - udzielone pożyczki             2 059.85             14 250.02  

      - 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      5 832 419.76        6 567 780.36  

      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach      5 832 419.76        6 228 441.32  

      - inne środki pieniężne                       -              339 339.04  

      - inne aktywa pieniężne                       -                            -     

   2. Inne inwestycje krótkoterminowe                       -                            -     

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10    2 858 793.19           743 786.98  

   1. Inne rozliczenia międzyokresowe      2 858 793.19           743 786.98  

A k t y w a,  r a z e m    38 849 127.14      37 477 185.16  

Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży  
oraz aktywa wchodzące w skład grup do zbycia, które 
zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

      

 

  Nota 31.03.2015 31.03.2014 

PASYWA       

A. Kapitał własny        15 646 095.83       15 487 235.36  

I. Kapitał zakładowy 12           557 760.00            557 760.00  

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  

   1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej          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  

   4. Z dopłat wspólników                           -                             -     

   5. Inny                           -                             -     
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V. Kapitał z aktualizacji  wyceny 15        3 402 019.87         3 022 490.77  

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 16        1 254 980.20         1 254 980.20  

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych             716 843.05           (920 447.14) 

   1. Zysk (wielkość dodatnia)             869 525.91         1 190 167.05  

   2. Strata (wielkość ujemna)         (2 547 419.17)       (2 110 614.19) 

VIII. Zysk (strata) netto         (1 573 647.15)           284 311.67  

   1. Zysk netto (wielkość dodatnia)               523 447.75  

   2. Strata netto (wielkość ujemna)            (542 559.06)          (239 136.08) 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  
       (wielkość ujemna) 17                         -                             -     

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania        23 203 031.31       21 989 949.80  

I. Rezerwy na zobowiązania 18        2 359 716.05         2 244 074.85  

   1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego          1 795 326.08         1 441 458.38  

   2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne             471 946.02            313 572.28  

     - długoterminowa               17 396.84              16 268.13  

     - krótkoterminowa             454 549.18            297 304.15  

   3. Pozostałe rezerwy               92 443.95            489 044.19  

     - długoterminowa                           -                             -     

     - krótkoterminowa               92 443.95            489 044.19  

II. Zobowiązania długoterminowe 19        1 430 730.36         2 629 432.11  

   1. Wobec jednostek powiązanych                           -                             -     

   2. Wobec pozostałych jednostek          1 430 730.36         2 629 432.11  

      - kredyty i pożyczki                           -                             -     

      - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                            -                             -     

      - inne zobowiązania finansowe             445 690.67            371 674.56  

      - inne             985 039.69         2 257 757.55  

III. Zobowiązania krótkoterminowe 20      13 917 117.95       11 095 574.13  

   1. Wobec jednostek powiązanych             148 959.95                          -     

   a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności             148 959.95                          -     

      - do 12 miesięcy             148 959.95                          -     

      - powyżej 12 miesięcy                           -                             -     

   b) inne                           -                             -     

   2. Wobec pozostałych jednostek        13 570 051.33       10 937 963.11  

   a) kredyty i pożyczki          1 973 975.64              11 117.13  

   b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                           -                             -     

   c) inne zobowiązania finansowe             369 879.87            520 891.79  

   d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:          6 219 144.04         7 279 609.11  

      - do 12 miesięcy          6 219 144.04         7 279 609.11  

      - powyżej 12 miesięcy                           -                             -     

   e) zaliczki otrzymane na dostawy             994 477.80                          -     

   f) zobowiązania wekslowe                           -                             -     

   g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń             504 462.39            603 168.68  

   h) z tytułu wynagrodzeń             231 436.26            169 359.03  

   i) inne          3 276 675.33         2 353 817.37  

   3. Fundusze specjalne             198 106.67            157 611.02  

IV. Rozliczenia międzyokresowe  21        5 495 466.95         6 020 868.71  

   1. Ujemna wartość firmy                           -                             -     

   2. Inne rozliczenia międzyokresowe          5 495 466.95         6 020 868.71  

     - długoterminowe             185 773.40            265 373.36  

     - krótkoterminowe          5 309 693.55         5 755 495.35  

P a s y w a,  r a z e m        38 849 127.14       37 477 185.16  

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami 
sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży       

 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)     



  

NAVIMOR-INVEST S.A. Skonsolidowany Raport okresowy za I kwartał 2015 roku                                                                       Strona 15  

   Nota 01.01-31.03.2015 01.01.-31.03.2014 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym:        10 992 011.27         16 962 679.53  

- od jednostek powiązanych                 2 113.80                  3 451.80  
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów  23     10 991 846.27         16 936 793.08  
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  24                 165.00                25 886.45  

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:        11 143 490.20         16 154 240.17  
- od jednostek powiązanych                           -                     3 451.80  
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  25     11 143 490.20         16 090 905.50  
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                           -                   63 334.67  

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)            (151 478.93)             808 439.36  
IV. Koszty sprzedaży  25            24 165.13                           -     
V. Koszty ogólnego zarządu  25          995 571.44              834 845.76  
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)         (1 171 215.50)             (26 406.40) 
VII. Pozostałe przychody operacyjne  26          411 748.24              763 969.11  
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych               45 060.00                  3 817.50  
2. Dotacje                           -                              -     
3. Inne przychody operacyjne             366 688.24              760 151.61  

VIII. Pozostałe koszty operacyjne  27          365 360.59              647 540.82  
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych               24 798.92                           -     
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                           -                              -     
3. Inne koszty operacyjne             340 561.67              647 540.82  

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)         (1 124 827.85)               90 021.89  

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych        

X. Przychody finansowe  28            73 383.60              135 972.71  
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                           -                              -     
- od jednostek powiązanych                           -       
2. Odsetki, w tym:               15 383.60                57 108.78  
- od jednostek powiązanych                      29.60                     958.90  
3. Zysk ze zbycia inwestycji                           -                              -     
4. Aktualizacja wartości inwestycji               58 000.00                           -     
5. Inne                           -                   78 863.93  

XI. Koszty finansowe  29          319 270.90              134 292.93  
1. Odsetki, w tym:               40 969.06                25 442.57  
- dla jednostek powiązanych                           -                              -     
2. Strata ze zbycia inwestycji                           -                              -     
3. Aktualizacja wartości inwestycji                           -                   20 000.00  
4. Inne             278 301.84                88 850.36  
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)         (1 370 715.15)               91 701.67  
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)                           -                              -     
1. Zyski nadzwyczajne  30                        -                              -     
2. Straty nadzwyczajne  31                        -                              -     

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)         (1 370 715.15)               91 701.67  
XV. Podatek dochodowy  32          202 932.00            (192 610.00) 
a) część bieżąca                           -                              -     
b) część odroczona             202 932.00            (192 610.00) 

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)         (1 573 647.15)             284 311.67  
 

Spółka nie ponosiła kosztów , nie uzyskiwała przychodów i nie  wypracowała zysku ani straty na działalności zaniechanej. 
 
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    

    01.01-31.03.2015 01.01.-31.03.2014 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)        17 284 828.18        15 179 877.06  
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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      17 284 828.18        15 179 877.06  

1. Kapitał zakładowy na początek okresu             557 760.00             557 760.00  

1.1. Zmiany kapitału zakładowego                           -                              -     

a) zwiększenia (z tytułu)                           -                              -     

- emisji akcji (wydania udziałów)                           -       

- utworzenie nowych udziałów                           -       

b) zmniejszenia (z tytułu)                           -                              -     

- umorzenia akcji (udziałów)                           -       

pokrycie kosztów związanych z wejściem na GPW                           -       

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu             557 760.00             557 760.00  

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  

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 wart. Nominalną a emisyjną utworzonych 
udziałów                           -       

b) zmniejszenia (z tytułu)                           -                              -     

- pokrycia straty                           -       

 pokrycie kosztów emisji akcji serii D                           -       

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu        11 288 139.86        11 288 139.86  

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu          3 467 105.07          2 999 444.14  

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny              (65 085.20)              23 046.63  

a) zwiększenia (z tytułu)                           -                  23 046.63  

a1  wycena według MSR                           -                  23 046.63  

różnice kursowe                           -       

b) zmniejszenia (z tytułu)               65 085.20                           -     

- zbycia środków trwałych                           -       

- skutki wyceny w PLN               65 085.20    

-rezerwa z tyt. podatku odroczonego                           -       

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu          3 402 019.87          3 022 490.77  

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu          1 254 980.20          1 254 980.20  

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych                           -                              -     

a) zwiększenia (z tytułu)                           -                              -     

b) zmniejszenia (z tytułu)                           -                              -     

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu          1 254 980.20          1 254 980.20  

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu            (920 447.14)        (1 677 893.26) 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu       

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                           -       

b) korekty błędów podstawowych                           -       
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych                         -                              -     

a) zwiększenia (z tytułu)             869 525.91             757 446.12  

- podziału zysku z lat ubiegłych                           -       

nie podzielony z roku ubiegłego             869 525.91             757 446.12  
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b) zmniejszenia (z tytułu)                              -     

 podział zysku - pokrycie strat z lat poprzednich                           -       

zasilenie kapitału zapasowego                           -       

wypłata dywidendy                           -       

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu             869 525.91             757 446.12  

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu         (2 547 419.17)        (1 677 893.26) 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                           -       

b) korekty błędów podstawowych                           -       

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych       (2 547 419.17)        (1 677 893.26) 

a) zwiększenia (z tytułu)                              -     

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia       

strata za 01-09-2011                           -       

b) zmniejszenia (z tytułu)                           -                              -     

nie podzielony z roku 2014                           -       

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu         (2 547 419.17)        (1 677 893.26) 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu         (1 677 893.26)           (920 447.14) 

8. Wynik netto         (1 573 647.15)            284 311.67  

a) zysk netto                284 311.67  

b) strata netto          1 573 647.15    

c) odpisy z zysku                           -       

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )        13 251 359.52        15 487 235.36  
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)      15 646 095.83        15 487 235.36  

 
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    

    01.01-31.03.2015 01.01.-31.03.2014 

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

I. Zysk (strata) netto         (1 573 647.15)          284 311.67  

II. Korekty razem         (5 545 820.03)     (7 660 767.25) 

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

2. Amortyzacja              268 347.35           217 356.27  

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych                (4 911.05)            (2 312.87) 

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                12 958.48             (7 874.69) 

5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej              (78 261.08)            (3 817.50) 

6. Zmiana stanu rezerw            (268 521.41)        (565 106.41) 

7. Zmiana stanu zapasów              504 265.66         (499 577.57) 

8. Zmiana stanu należności         (2 142 460.31)     (4 757 800.63) 

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów         (3 085 595.12)     (4 675 494.54) 

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych            (794 885.21)       2 508 403.57  

11. Inne korekty                43 242.66           125 457.12  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 
- metoda pośrednia         (7 119 467.18)     (7 376 455.58) 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                            -                            -     

I. Wpływy              146 401.46               3 951.54  

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych              146 401.46               3 817.50  

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne                            -                            -     

3. Z aktywów finansowych, w tym:                            -                     134.04  

a) w jednostkach powiązanych                            -                            -     

- zbycie aktywów finansowych                            -                            -     

- dywidendy i udziały w zyskach                            -                            -     

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                            -                            -     

- odsetki                            -                            -     

- inne wpływy z aktywów finansowych                            -                            -     
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b) w pozostałych jednostkach                            -                     134.04  

- zbycie aktywów finansowych                            -                            -     

- dywidendy i udziały w zyskach                            -                            -     

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                            -                            -     

- odsetki                            -                     134.04  

- inne wpływy z aktywów finansowych                            -                            -     

4 . Inne wpływy inwestycyjne                            -                            -     

II. Wydatki              283 458.58           177 442.51  

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych              183 458.58             72 442.51  

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                            -                            -     

3. Na aktywa finansowe, w tym:                            -              105 000.00  

a) w jednostkach powiązanych                            -              105 000.00  

- nabycie aktywów finansowych                            -                  5 000.00  

- udzielone pożyczki krótkoterminowe                            -              100 000.00  

b) w pozostałych jednostkach                            -                            -     

- nabycie aktywów finansowych                            -                            -     

- udzielone pożyczki długoterminowe                            -                            -     

4. Inne wydatki inwestycyjne              100 000.00                         -     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)            (137 057.12)        (173 490.97) 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                            -                            -     

I. Wpływy           1 977 277.64             17 491.93  

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

2. Kredyty i pożyczki           1 973 975.64                         -     

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                            -                            -     

4. Inne wpływy finansowe                  3 302.00             17 491.93  

II. Wydatki              246 407.21           144 996.68  

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                            -                  4 476.86  

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                            -                            -     

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                            -                            -     

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego              229 101.79           123 249.63  

8. Odsetki                16 290.08             10 710.18  

9. Inne wydatki finansowe                  1 015.34               6 560.01  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)           1 730 870.43         (127 504.75) 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)         (5 525 653.87)     (7 677 451.30) 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:         (5 525 653.87)     (7 677 451.30) 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                     (12.18)              5 697.32  

F. Środki pieniężne na początek okresu         11 358 073.63      14 245 231.66  

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:           5 832 419.76        6 567 780.36  

- o ograniczonej możliwości dysponowania                46 955.23           411 630.70  
 

 
IV. Informacje o przyjętych zasadach polityki rachunkowości stosowanych przy 

sporządzaniu raportu.   

 
W roku 2015  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 01.01.2015r.  do 31.03.2015r., sporządzone zgodnie z 

zasadami MSR i MSSF, miał MSR 11- umowy o usługi budowlane. 

 
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat  
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W okresie od 01.01.2015r. do 31.03.2015r.  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  
 
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 31.03.2015r. 

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 31.03.2015r. 

 
Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku 
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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 
 
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 Emitenta znajdują się akcje Zakładu Budowy Maszyn  „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w ilości 200 000 sztuk, co 

stanowi 2,29 % w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. 

 
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. 
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V. Informacje dodatkowe. 

 

1. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. w okresie 

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

wyniki finansowe. 

 

Spółka dominująca – NAVIMOR-INVEST S. A. 

 

W pierwszym  kwartale 2015 roku Grupa kapitałowa NAVIMORT-INVEST S.A.  zrealizowała skonsolidowane  przychody ze sprzedaży na 

poziomie  10 991 tys. złotych.  

Grupa kapitałowa NAVIMOR-INVEST S.A.  wypracowała wynik ujemny  za I kwartał 2015r. Skonsolidowana strata  netto wyniosła w I 

kwartale 2015  roku  1 548 tys. złotych.  
Grupa kapitałowa na dzień 31 marca 2015r. posiada kapitał  własny w wysokości   15 686 tys. zł, na który składa się m.in. kapitał 

podstawowy, kapitał zapasowy,  kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe.  Istotną pozycję w bilansie sporządzonym na 

koniec  I  kwartału 2015 roku stanowią  po stronie aktywów: rzeczowe aktywa trwałe o wartości   10 982  tys. zł, należności z tyt. dostaw i 

usług wobec pozostałych  jednostek o wartości  5 944  tys. zł, inne należności o wartości  10 252  tys. zł oraz środki pieniężne i aktywa 

pieniężne o wartości 5 838  tys. zł.  Po stronie pasywów to:  zobowiązania z tyt. dostaw i usług wobec pozostałych jednostek o wartości  6 

228  tys. zł, rozliczenia międzyokresowe o wartości 5 495  tys. zł. 

 

Jednostkowy przychód ze sprzedaży  Spółki  był niższy od przychodu za pierwszy  kwartał  2014 roku, kiedy to wyniósł 16 961 303,33 zł. 

Przychody ze sprzedaży  za I kwartał 2015 wyniosły 10 992 011,27 zł, z czego Oddział w Czechach za pierwszy kwartał  2015  roku 

odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie  2 556 041,97 zł a w identycznym okresie 2014 r.  wyniosły   905 327,76 zł. Jednostkowa 

strata netto wyniosła w I kwartale 2015  roku  1 573 647,15 zł natomiast w analogicznym I  kwartale 2014  roku Spółka  odnotowała  zysk, 

który wniósł 284 311,67 zł netto. 

 

Przychody wypracowane w I kwartale 2015 roku były niższe od uzyskanych w okresie analogicznym 2014 roku.  

 

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Dwa kontrakty, jakie Spółka realizuje – przebudowa, rozbudowa i remont śluz Łabędy i Dzierżno na 

Kanale Gliwickim - nie osiągnęły zakładanego tempa robót w związku z dużą ilością zmian jakie zostały wprowadzane podczas procesu 

realizacji (w dużej mierze wynikających z faktu zmian  wprowadzonych przez Konserwatora Zabytków). Następstwem tego są roboty 

zamienne jakie muszą być wykonane w miejsce wcześniej zakładanych w projektach. Wiąże się to z długimi procedurami zmian 

projektowych docelowo akceptowanych przez stronę zamawiającą, co znacznie spowalnia prace budowlane. Ma to bezpośrednie przełożenie 

na wysokość osiąganych przychodów. Drugim powodem zanotowanej straty w I kwartale 2015 r. było nie dojście do skutku podpisania 

ugody z Urzędem Gminy i Miasta Darłowo na kwotę 380 tys. zł, za dodatkowo wykonane prace na zadaniu „Budowa nowego basenu 

rybackiego w Porcie Darłowo” . Spółka wykonała dodatkowe prace polegające na zwiększeniu ilości robót ziemnych ponosząc  dodatkowe 

koszty. Następstwem  tych działań była wypracowana ugoda  pomiędzy stronami do której podpisania nie doszło z winy zamawiającego. 

Spółka powzięła dalsze kroki zmierzające do odzyskania bezwzględnie należnych środków. Na osiągnięty ujemny wynik wpłynął też niższy 

od zakładanego poziom marży na kontrakcie „Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie 

Portu Ustka.”, oraz  „Budowa basenu rybackiego w Porcie Ustka wraz z infrastrukturą komunikacyjną.”. Miało to związek z wyższym niż 

zakładała Spółka kosztem prac wykonywanych przez branżowych podwykonawców. 

 

Kolejnym czynnikiem jaki spowodował osiągnięcie mniejszego poziomu przychodów i słabego wyniku finansowego, to niski poziom realizacji 

w Oddziale w Czechach. W ostatnich kilku latach zauważalny jest spadek przychodów w Oddziale co ma bezpośredni wpływ na przychody 

Grupy. Związane jest to m.in. z mniejszym poziomem inwestycji w branży hydrotechnicznej ograniczającymi się  w dużej mierze do 

bieżących działań zapewniających utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa hydrologicznego. Wiązało się to także m.in. z 

kryzysem w gospodarkach europejskich, czego skutkiem były znaczne ograniczenia inwestycji hydrotechnicznych w Republice Czeskiej. 

Kolejnym czynnikiem negatywnie odbijającym się na wynikach Oddziału był kryzys rządowy jaki miał miejsce w Czechach w 2013 roku- 

czego skutkiem było wstrzymanie wielu inwestycji infrastrukturalnych. Zarząd w reakcji na tę sytuację przeprowadził działania mające na 

celu przetrwanie tego trudnego okresu poprzez redukcję kosztów oraz zmianę w polityce zatrudniania pracowników. Dało to pozytywny 

efekt i pozwoliło w dość łagodny sposób przetrwać ten trudny okres. Obecnie widoczne jest ożywienie na rynku czeskim, czego dowodem są 

podpisywanie nowe kontrakty przez Oddział.  Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na mniejszy poziom obrotów jest niższa podaż robót z 
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branży hydrotechnicznej w Polsce. Ma to związek  z faktem, iż jeszcze nie nabrały tempa inwestycje infrastrukturalne planowane z budżetu 

2014-2020r.  

 

Emitent informuje, że od 2011 roku,  kiedy to nastąpiły zmiany właścicielskie w Spółce dominującej, zmianie uległa strategia działania 

NAVIMOR-INVEST S.A. Po przekształceniu podmiotu lokalnego w ogólnopolski (Spółka realizuje największe kontrakty na Południu Polski), 

czego następstwem stał się znaczny wzrost przychodów, zdecydowanie wzrosła pozycja rynkowa oraz postrzeganie firmy jako podmiotu 

ogólnokrajowego,  który zdolny jest także  wykonywać kontrakty  za granicą tj.  poprzez Oddział w Pradze. Wiąże się to jednak z 

dodatkowymi kosztami jakie ponosi Spółka ( takie jak: wyższe koszty wynagrodzeń, koszty alokacji ludzi i sprzętu, koszty rozpoznania rynku 

i kontroli projektów).  

 

Emitent  współpracuje nadal z dotychczasowymi kontrahentami, z którymi zawarł umowy w latach 2014, 2013  i okresach wcześniejszych. 

W I  kwartale 2015  roku Spółka zawarła umowę istotną  na kwotę 4.950.263,30 zł netto. Umowa została zawarta w dniu 19 marca 2015 

roku  z Urzędem Morskim w Gdyni  z siedzibą w Gdyni, jako Zamawiającym ( Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 20.03.2015) .  

 

Czynniki determinujące wyniki Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A.: 

 

1. Ze względu na specyfikę działalności Emitenta i  Spółki zależnej 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. 

6. Dostępność wysoko wyspecjalizowanej kadry technicznej z zakresu hydrotechniki. 

7.  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.  

8.  Ważnym czynnikiem jest również czas podejmowanych decyzji administracyjnych ze strony zamawiającej oraz zmiany zakresu 

robót bądź technologii uzgodnionej w umowach. 

9.   Znaczącymi czynnikami dla działalności Grupy Kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. są prognozy makro gospodarcze na 2015r.i lata 

następne oraz wydatki na inwestycje infrastrukturalne przewidziane w kolejnych latach.  

Czynniki powyżej wymienione mają dla Emitenta i Spółki zależnej istotne znaczenie i decydują o dalszych możliwościach rozwoju a ponadto   

czynniki te nie są zależne od spółek. 

Czynnikami istotnymi dla Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. w okresie IV kwartału 2014 r. były także:  

1. Czynniki pozytywne: 

- dobre warunki pogodowe do realizacji robót budowlanych wynikające z pory roku, brak większych podtopień i powodzi oraz gwałtownych 

zjawisk atmosferycznych mogących powodować spowolnienia w realizacjach, 

- niezbyt wysokie stany wód,  

-  względnie stabilny kurs złotego względem Euro, 

- korzystanie w dużej mierze z usług sprawdzonych podwykonawców, 

- zbudowanie w strukturach Spółki kilku profesjonalnych brygad roboczych głównie z zakresu prac betoniarskich, co pozwoliło na 

przyspieszenie prac oraz uniezależniło od firm podwykonawczych. 

- poszerzenie poprzez zatrudnienie kolejnych osób własnych mocy przerobowych co przy obecnym rynku pozwala na większe 

uniezależnienie się od sił podwykonawczych.  

2. Czynniki negatywne: 

- nieścisłości i błędy projektowe wymagające dodatkowych uzgodnień w trakcie realizacji, 

- niska wiarygodność sektora budowlanego w bankach i ubezpieczalniach, 
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- obniżenie poziomu zaufania pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, 

- rozproszenie budów - realizowane budowy w dużej mierze znajdują się na południu Polski powodując tym problemy komunikacyjno-

logistyczne, 

- wysoki poziom kosztów stałych,  

- wzrost aktywności konkurencji. 

 

Emitent kieruje  swoje działania  przede wszystkim na akwizycje kontraktów specjalistycznych z zakresu budownictwa hydrotechnicznego. 

Przystępuje do przetargów w oparciu o wypracowane wcześniej doświadczenia oraz  stara się pracować  na stosunkowo bezpiecznych 

marżach. Emitent dysponuje dobrze przygotowaną kadrą i  odpowiednim doświadczeniem, które Spółka zdobywała przez wiele lat 

funkcjonowania w branży. Rozważne ofertowanie podmiotu wpływa na  ciągłe weryfikowanie  rynku hydrotechnicznego oraz poszukiwanie 

nowych inwestorów. Jako podmiot specjalizujący się w wąskim zakresie budownictwa inżynieryjnego czyli w budownictwie 

hydrotechnicznym NAVIMOR-INVEST S.A. stara się startować  w przetargach, w których  warunkiem przystąpienia jest posiadanie 

unikatowych referencji. Wiąże się to z kolei z posiadaniem wysoko wykwalifikowanej kadry, z dużym doświadczeniem na rynku 

hydrotechnicznym. Pozyskanie  ich wiąże się jednak z wysokimi kosztami. Spółka stara się także szkolić własne kadry, co jednak jest 

procesem  długotrwałym, na którego efekt trzeba czekać minimum kilka lat. 

 

 

Spółka dominująca najczęściej obejmuje w realizowanych projektach pozycję Generalnego Wykonawcy. Wpływa to pozytywnie na obniżenie  

wielu ryzyk - szczególnie w obecnej sytuacji kiedy firmy branżowe borykają się z problemami finansowymi. Podobnie jak w  poprzednich 

kwartałach, Spółka dominująca  zmuszona była do rezygnacji z usług kilku niesolidnych firm podwykonawczych, gdyż generowało to ryzyka, 

co do terminowości wykonania zadania oraz kar ze strony zleceniodawców.  

 

 

Zarząd Emitenta informuje  także, że  w okresie I kwartału  2015 roku utrzymywał nadal rygorystyczną i ostrożną  politykę gospodarowania 

środkami pieniężnymi. 

Jednocześnie Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.  poinformował Raportem bieżącym nr 16/2015 , że w dniu 13 maja 2015 roku otrzymał  

komplet dokumentów dotyczących zawarcia  z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką Akcyjną Aneksu nr 2 do Umowy o kredyt w 

rachunku bieżącym oraz Aneksu nr 1  do Umowy  ramowej o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych ( o zawarciu których 

Emitent informował Raportem bieżącym nr 29/2014 w dniu 11.07.2014r. ). 

W związku z zawartym Aneksem nr 2 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, strony ustaliły, że Bank udziela Emitentowi kredytu do 

kwoty: 3.500.000,00 zł,  tj.  kwota udzielonego kredytu została zwiększona  o 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 

działalności gospodarczej Spółki.  

W związku z zawartym Aneksem nr 1 do Umowy ramowej o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych, strony ustaliły, że 

termin na korzystanie z odnawialnego  limitu zaangażowania w kwocie 500.000,00 USD -  w ramach którego bank udzielić miał gwarancji 

bankowych dla Emitenta, wyłączając Oddział w Pradze -  przestał obowiązywać w dniu 01 kwietnia 2015r.    

Jednocześnie w  związku z zawartym Aneksem nr 1 do Umowy ramowej o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych, strony 

ustaliły, że Bank ustanawia dla Oddziału  Emitenta  w Pradze  odnawialny  limit zaangażowania w łącznej wysokości  750.000,00 USD. tj. po 

przeliczeniu na PLN  po kursie z dnia  13 maja  2015r.  stanowiło wartość  2.722.500,00  zł. 

 

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.  informuje ponadto , że w dniu 10 marca 2015r. Emitent zawarł z firmą Landeskrone 3 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, przedwstępną warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania 

wieczystego gruntu, składającego się z działek o obszarze 2.333,00 m2, położonych w Gdańsku przy ulicy Małachowskiego 1, wraz z 

własnością posadowionych na tym gruncie budynków tj. budynku o powierzchni użytkowej 731,90 m 2 a wraz z piwnicami powierzchnia 

budynku wynosi 992,80 m2, oraz budynku garażowego o powierzchni 131 m2, które stanowią odrębne nieruchomości.  

Dla powyższej nieruchomości gruntowej wraz z budynkami Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1G/00069636/1.  

Łączna cena nabycia nieruchomości została ustalona na kwotę 1.900.000,00 zł, przy czym część łącznej ceny nabycia w kwocie 100.000,00 

zł zostanie zapłacona Stronie Sprzedającej jako zadatek, zgodnie z wolą Stron, w terminie do dnia 17 marca 2015r., natomiast pozostała 

część łącznej ceny nabycia w kwocie 1.800.000,00 zł zostanie zapłacona Stronie Sprzedającej po zawarciu Umowy Przyrzeczonej.  
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Zarząd Emitenta informuje także ,  że  Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił w dniu 20 marca 2015r. prawa ochronnego, na 

znak towarowy słowno-graficzny NAVIMOR INVEST zgłoszony w dniu 26.03.2014r. za numerem Z - 426565. 

 

Emitent prezentuje poniżej  znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego.  

 

 

 

 

Spółka zależna – ALMOR Sp. z o.o. 

 

Spółka zależna w I kwartale nadal  realizowała główne zadania do jakich została powołana tj. przede wszystkim: 

-  wykonywania napraw gwarancyjnych usterek i wad w kontraktach zrealizowanych w Spółce NAVIMOR-INVEST S.A., 

 - wykonywania poprawek i usterek stwierdzonych w trakcie prac budowlanych, a nie usuwanych w oznaczonych terminach przez  

Podwykonawców NAVIMOR-INVEST S.A., 

- wykonywania prac budowlanych na koszt i odpowiedzialność firm podwykonawczych, które opóźniają się z wykonawstwem w 

uzgodnionych z NAVIMOR-INVEST  S.A. harmonogramami, 

 

Zgodnie ze zmianą Umowy Spółki NAVIMOR-INVEST Sp. z o.o., na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników z dnia 13 maja 2014 roku 

dodano w   § 3 Umowy Spółki  dwa nowe rodzaje działalności tj.  

80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, 

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. 

Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w  Gdańsku , VII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 17 czerwca 2014r. zarejestrował powyższe.   

 

W dniu 08 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy oraz 

siedziby spółki z NAVIMOR-INVEST SP. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na ALMOR Sp. z o.o. z siedziba w Rekcinie w gminie Pruszcz Gdański. 

W dniu 20 stycznia 2015r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 

wpisu w Rejestrze przedsiębiorców,  na mocy którego zarejestrowana został zmiana nazwy i siedziby spółki NAVIMOR-INVEST Sp. z o.o. z 

NAVIMOR-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ( 80-266 ) na ALMOR Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Rekcinie (83-010) , w gminie Pruszcz Gdański ( o czym Emitent zawiadamiał raportem bieżącym nr 2/2015 

z dnia 21.01.2015r.) .  

 

 

Zarządy Emitenta oraz Spółki zależnej  podejmują ciągłe działania  zmierzające do obniżania poziomu kosztów funkcjonowania podmiotów. 

Są to głównie działania dotyczące minimalizacji kosztów pracy, z zakresu kooperacji  czy też  dotyczące kosztów transportu.  

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w ocenie Zarządu Emitenta sytuacja finansowa Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A.  jest 

stabilna. 

 

 

  

2. Stanowisko Zarządu Emitenta 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 2015 rok. 

 

3. Opis stanu realizacji i inwestycji  oraz harmonogram ich realizacji wynikający z Dokumentu Informacyjnego. 
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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  ramach Grupy kapitałowej, w okresie objętym 

raportem,  podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 

W okresie sprawozdawczym tj.  01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku, Emitent ( jako podmiot dominujący w Grupie kapitałowej ), ani jego 

jednostka zależna nie prowadziły działań w zakresie innowacyjności.  

 

5. Opis organizacji Grupy kapitałowej. 
 

 
Emitent  tworzy Grupę kapitałową NAVIMOR-INVEST  S.A.  w skład której wchodzi Emitent oraz podmiot  zależny tj.  spółka ALMOR  Sp. z 

o.o. Emitent informuje , że w dniu 27 lutego 2014 roku,  utworzył  spółkę zależną pod firmą NAVIMOR-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku a obecna nazwa to  ALMOR Sp.  z o.o. Rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 12 marca 2014 

roku. 

Jedynym udziałowcem  Spółki ALMOR  Sp. z o.o. jest spółka NAVIMOR-INVEST S.A. Posiada  wszystkie udziały  Spółki zależnej ,  tj. 100 

udziałów, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników ALMOR Sp. z o.o. 

  

Emitent  wchodzi jednocześnie w skład Grupy Kapitałowej ZBM ZREMB-CHOJNICE i  jest podmiotem zależnym od Zakładu Budowy Maszyn 

„ZREMB-CHOJNICE”  S.A., który to posiada 4 587 800 akcji Emitenta, co stanowi  82,25 % w kapitale zakładowym i głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy NAVIMOR-INVEST S.A.  

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A.  informuje jednocześnie, że Emitent  jest także  w posiadaniu  2 %  udziałów spółki NAVIMOR-Z Sp. z o.o., 

reprezentujących 2% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tejże spółki. Spółka została utworzona  dniu 19 grudnia 2013 roku.  

 

 

6. Informacja o braku konieczności sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
 
Emitent  sporządził  skonsolidowane  sprawozdanie finansowe. 
 
 

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

przekazania raportu tj. na 14 listopada 2014r. , 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   358 840    6,43 
3. Pozostali   630 960  11,32 
 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 31 grudnia 2014r. 
 

 
Na dzień sporządzania raportu tj. na 31 marca 2015 roku zatrudnienie w Spółce dominującej, w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 89. 

Na dzień sporządzania raportu tj. na 31 marca 2015 roku zatrudnienie w Spółce zależnej, w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 32. 

 

VI. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych 

porównywalnych za I kwartał 2015 roku. 
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Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta,  jednostkowe i 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe  oraz  dane porównywalne za I  kwartał 2015 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta oraz,  że kwartalne skonsolidowane  sprawozdanie Emitenta zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji 

majątkowej i finansowej  Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. 

 

           

        Krzysztof Kosiorek-Sobolewski      Tomasz Marcinkowski                 Wiesław Czarnecki 

        Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu  


