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1. Podstawowe informacje o  Grupie kapitałowej  

 
 
Zasady sporządzania rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego 
 
 
W roku 2015 Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. sporządził sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (MSSF).  
 
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przyjętym przez Unię Europejską 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa nie będącego państwem członkowskim ( DZ.U. Nr 33 poz.259 ze zmianami). Przy wycenie 
aktywów i pasywów i ustalaniu wyniku finansowego kierowano się zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem  
rzeczowych aktywów trwałych, inwestycji i instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej. 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej Spółki w 
dającej się przewidzieć przyszłości oraz braku występowania okoliczności wskazujących na zagrożenia 
kontynuowania działalności przez Spółkę. 
 
Polityka rachunkowości stosowana w roku 2015 nie zmieniła się do obowiązującej w poprzednich okresach. 
 
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które 
wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Oszacowania poddaje się regularnej 
weryfikacji. Wynikają one z dotychczasowych doświadczeń i czynników, w tym przewidywań co do przyszłych 
zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Przyjęte szacunki i założenia odzwierciedlają najlepszą 
wiedzę Zarządu nie mniej jednak rzeczywiste wielkości mogą się różnić od przewidywanych. 
 
Podstawowe obszary dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień 
bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i 
zobowiązań w następnym okresie sprawozdawczym to: 
- oszacowanie całkowitych kosztów realizacji nie zakończonych kontraktów, wycenianych na dzień bilansowy, 
- dane dotyczące ogólnoświatowego kryzysu finansowego i gospodarczego. 
 
Na dzień sporządzenia Sprawozdania za rok 2015 Zarząd Spółki nie jest w stanie ocenić i dokonać 
szacunkowych wyliczeń zagrożeń wynikających z dekoniunktury na rynku budowlanym. 
 
 
 
Konsolidacja Sprawozdań finansowych 
 
Spółka na dzień 31.12.2015r. posiadała wewnętrzną jednostkę  organizacyjną, Oddział w Pradze w Republice 
Czeskiej, sporządzającą samodzielnie sprawozdania finansowe, wobec czego Emitent zobowiązany był do 
sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego obejmującego także Oddział w Pradze.  
 
Spółka NAVIMOR – INVEST S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ZBM ZREMB-CHOJNICE, wobec 
czego konsolidacji na wyższym szczeblu dokonuje ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.  
 
Jednocześnie w związku z tym, że Emitent na dzień 31.12.2015 roku posiadał udziały w podmiocie od niego 
zależnym, zobowiązany był również do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
NAVIMOR-INVEST S.A. wchodzi sprawozdanie finansowe Spółki ALMOR Sp. z o.o. 
 
Konsolidacji Emitent dokonuje metodą pełną z uwzględnieniem poziomów posiadanych udziałów w jednostce 
zależnej. 
 
Emitent informuje, że w dniu 25 lutego 2014 roku,  utworzył  spółkę zależną pod firmą NAVIMOR-INVEST Sp. 
z o.o. z siedzibą w Gdańsku i objął w niej 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu 
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Wspólników, o wartości nominalnej 50,00 złotych  każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł 
oraz pokrył je wkładem pieniężnym. Rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 
12 marca 2014 roku.  
W dniu  08 grudnia 2014r. Nadzwyczajne  Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło Uchwałę w sprawie 
zmiany nazwy oraz siedziby spółki z NAVIMOR-INVEST SP. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-266 ) na 
ALMOR Sp. z o.o. z siedziba w Rekcinie ( 83-010 ), 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  na ALMOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Rekcinie, w gminie Pruszcz Gdański.  
 
Okres objęty sprawozdaniem: 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 
 
 
 
Struktura Grupy Kapitałowej i informacje o Spółkach zależnych od Emitenta  
 
 

 
 

NAVIMOR-INVEST S.A. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.  SPÓŁKA DOMINUJĄCA 
 
Nazwa Spółki:     NAVIMOR-INVEST S.A. 
Siedziba:     80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212 
Tel.     58 5001800, fax: 585001818 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy 557.760,00 zł 
Nr KRS;    0000370231 
NIP;     5830000581 
REGON;    190005760 
Strona internetowa    http://www.navimorinvest.eu/ 
Adres mailowy    sekretariat@navimorinvest.eu 
  
Czas trwania Spółki;    nieograniczony 

 
 

1.1.       Podstawowy przedmiot działalności Spółki dominującej  
 
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 Czech. 
 
 

 
ALMOR SP. Z O.O. 
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1.2.       Przedmiot działalności   
 
Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): 
1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wykluczeniem pozyskiwana produktów leśnych PKD 

02.10.Z 
2. Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z 
3. Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.40.Z 
4. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.2 
5. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku 

syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.1 
6. Produkcja wyrobów z gumy PKD 22.1 
7. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2 
8. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalowych, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych PKD 23.99.Z 
9. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń PKD 25 
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z 
11.  Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.1 
12. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2 
13. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z 
14. Naprawa i konserwacja statków i łodzi PKD 33.15.Z 
15. Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z 
16.  Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną PKD 35.1 
17. Działalność     związaną     ze     zbieraniem,     przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk 

surowców PKD 38 
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 

PKD 39 
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41 
20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42 
21.  Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43 
22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z 
23. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46 
24. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47 
25. Transport lądowy oraz transport rurociągowy PKD 49 
26. Transport wodny PKD 50 
27. Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2 
28. Finansowa  działalność  usługowa,  z wyłączeniem  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64 
29. Działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości PKD 68 
30. Pozostałe    doradztwo    w    zakresie    prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 

70.22.Z 
31.  Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1 
32. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 77.2 
33. Wynajem  i  dzierżawa pozostałych  maszyn,  urządzeń  oraz dóbr materialnych PKD 77.3 
34. Pozostała   działalność   wspomagająca   prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana PKD 82.99.Z 
35. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95.2 
 
 

1.3.    Zarząd Spółki dominującej 
 
Na dzień 31.12.2015r. oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania Zarząd Spółki dominującej pracował w 
składzie  trzyosobowym.  
 
W skład Zarządu Spółki dominującej wchodzą:  
 
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski - Prezes Zarządu                                                
Wiesław Czarnecki - Wiceprezes Zarządu                                               
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu 
 

1.4.     Rada Nadzorcza Spółki dominującej 
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Na dzień 31.12.2015r. oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza pracowała w składzie 
sześcioosobowym.  
 
 
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 
 
 

1.5.     Prokurent Spółki dominującej 
 
Na dzień 31.12.2015r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu  Spółka ma ustanowionego jednego 
Prokurenta w osobie Pana Adama Zaorskiego. 
 

1.6.     Kapitał zakładowy Spółki dominującej 
 
Na dzień 31.12.2015r. oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania kapitał zakładowy Spółki dominującej 
wynosi 557.760,00 zł i  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.   
 

1.7.     SPÓŁKA ZALEŻNA 
 
 

Nazwa Spółki:    ALMOR Sp. z o.o. 
Siedziba:     83-010 Rekcin, ul. Spacerowa 12 
Tel.     58 5001800, fax: 585001818 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy 7.500,00 zł 
Nr KRS;    0000501721 
NIP;    5842734811 
REGON;    222053622 

 
     Czas trwania Spółki:   nieograniczony 
 
 

 
1.8.      Podstawowy przedmiot działalności Spółki zależnej 

 
 

Zasadniczym zakresem działalności Spółki zależnej są roboty związane z budową obiektów inżynierii 
wodnej. 
 
1.9.      Przedmiot działalności  

 
 

Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): 
1.  Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wykluczeniem pozyskiwana produktów leśnych -      
    02.10.Z,   
2.  Pozyskiwanie drewna 02.20.Z,  
3.  Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40.Z,  
4.  Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.2,  
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5.  Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i      
     kauczuku syntetycznego w formach podstawowych 20.1 , 
6.  Produkcja wyrobów z gumy  22.1,  
7.  Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2,  
8.  Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej    
     niesklasyfikowanych 23.99.Z,  
9.   Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 25,  
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 27.90.Z,  
11. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 28,  
12. Produkcja statków i konstrukcji pływających 30.11,  
13. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z,  
14. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12,  
15. Naprawa i konserwacja statków i łodzi 33.15,  
16. Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia 33.20,  
17. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną 35.1,  
18. Działalność     związana     ze     zbieraniem,     przetwarzaniem i   unieszkodliwianiem odpadów,  
      odzysk surowców 38,  
19. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z  gospodarką    
      odpadami 39,   
20. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41,  
21. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42,   
22. Roboty budowlane specjalistyczne 43,  
23.  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.1,  
24. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.2, 
25. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,  
26. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 47,   
27. Transport lądowy oraz transport rurociągowy 49,  
28. Transport wodny 50,  
29. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 52,  
30. Finansowa  działalność  usługowa,  z wyłączeniem  ubezpieczeń i funduszów  emerytalnych 64,   
31.  Pozostałe    doradztwo    w    zakresie    prowadzenia działalności  gospodarczej i zarządzania 

70.22.Z,  
32. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo  techniczne 71.1,   
33. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem  motocykli 77.1,   
34. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego 77.2,  
35. Wynajem  i  dzierżawa pozostałych  maszyn,  urządzeń  oraz dóbr materialnych 77.3,   
36. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z, 
37. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z,  
38. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność  wspomagająca    
      prowadzenie działalności gospodarczej 82,   
39. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego 95.2. 
 
1.10. Zarząd Spółki zależnej   
 
Na dzień 31.12.2015r. oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania  Zarząd Spółki zależnej jest 
jednoosobowy.  

 
W skład Zarządu Spółki wchodzi:    
Tomasz Marcinkowski -  Prezes Zarządu 
 
Spółka zależna nie posiada Rady Nadzorczej. 
 
1.11.  Kapitał zakładowy Spółki zależnej 

 
Na dzień 31.12.2015r. oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania kapitał zakładowy Spółki zależnej  
wynosi 7.500,00 zł i  dzieli się na 150 udziałów po  50,00 zł każdy. 
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2. Podstawowe produkty i usługi - Oferta Spółki dominującej i Spółki  
       zależnej   

 
2.1. Oferta Spółki dominującej: 
Budownictwo hydrotechniczne: 
- budowa, modernizacja i remonty śluz żeglugowych, jazów, progów piętrzących; 
- budowa modernizacja i remonty nabrzeży i terminali portowych; 
- budowa obiektów związanych z turystyką i sportami wodnymi, a w szczególności portów i przystani 

żeglarskich, marin; 
- budowa pomostów spacerowych; 
- budowa dalb cumowniczych; 
- budowa, remonty elektrowni wodnych; 
- regulacja potoków, rzek i kanałów (stopnie, progi itp.), umocnienia brzegów, czyszczenie koryt; 
- budowa i remonty zabezpieczeń przeciwpowodziowych; 
- usuwanie szkód powodziowych. 
 
Budownictwo infrastrukturalne: 
- inwestycje związane z infrastrukturą (ulice, budownictwo przemysłowe); 
- budowa placów składowych, montażowych (na przykład stoczniowych), manewrowych; 
- budowa ścianek szczelnych. 
 
Pozostałe usługi: 
- roboty kafarowe (przy pomocy posiadanych wibromłotów); 
- inne usługi sprzętowe, w tym wykonywane z wody. 
 
2.2 Oferta Spółki zależnej: 
 
-  roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 
-  wykonywania napraw gwarancyjnych usterek i wad w kontraktach zrealizowanych w Spółce NAVIMOR-   
   INVEST S.A., 
 - wykonywanie poprawek i usterek stwierdzonych w trakcie prac budowlanych, a nie usuwanych w     
   oznaczonych terminach przez Podwykonawców NAVIMOR-INVEST S.A., 
-  wykonywanie prac budowlanych na koszt i odpowiedzialność firm podwykonawczych, które opóźniają się z  
   wykonawstwem w uzgodnionych z NAVIMOR-INVEST  S.A. harmonogramami, 
-  udział w postępowaniach i realizacja mniejszych kontraktów, w których Spółka NAVIMOR-INVEST S.A. nie   
   jest zainteresowana. 
- działalność w zakresie ochrony mienia 
 
2.3 Struktura sprzedaży za rok 2015 (tys. zł):  
 

Wyszczególnienie Polska Czechy 
Usługi związane z budową i remontem infrastruktury 
turystycznej 10 822   

Usługi związane z budową i remontami infrastruktury 
portowej 8 526   

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe 17 440 4 904 

Usługi kafarowe 3 946 644 

Budowa infrastruktury drogowej i morskiej 5 028   

Budowa elektrowni wodnych   1 085 

Pozostałe 7 181 2 908 

Przychody ze sprzedaży łączne 52 943 9 542 
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za rok 2014 

Wyszczególnienie Polska Czechy 
Usługi związane z budową i remontem infrastruktury 
turystycznej 11  140  

Usługi związane z budową i remontami infrastruktury 
portowej 7 130  

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe 24 440 5 997 

Usługi kafarowe 9 627  

Budowa infrastruktury drogowej i morskiej 1 667  

Budowa elektrowni wodnych   

Pozostałe 6 028 2 315 

Przychody ze sprzedaży łączne 60 032 8 312 

 
 
 
NAVIMOR-INVEST S.A. pozyskuje kontrakty budowlane przede wszystkim poprzez uczestnictwo w 
przetargach publicznych, głównym klientem Spółki są jednostki budżetowe. Przy realizowanych kontraktach 
Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, członka konsorcjum, bądź podwykonawcy. 
 
Struktura odbiorców usług NAVIMOR-INVEST S.A. 
 
za rok 2015 

Wyszczególnienie Polska % Czechy % 
Jednostki budżetowe 97,73% 68,31% 

Inwestorzy prywatni 2,27% 31,69% 

Razem 100,00% 100,00% 
 
za rok 2014 

Wyszczególnienie Polska Czechy 

Jednostki budżetowe 100% 80% 

Inwestorzy prywatni  20% 

Razem 100,00% 100,00% 

 
Struktura sprzedaży NAVIMOR-INVEST S.A. w podziale na Centralę i Oddział (w tys. zł) 
 
za rok 2015 

Wyszczególnienie  

Przychody ze sprzedaży łączne, w tym: 62 485 

Centrala w kraju 52 943 



 

SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ   za  rok  2015 Strona 11 
 

- udział oddziału krajowego w przychodach 84,72% 

Oddział w Pradze 9 542 

- udział oddziału czeskiego w przychodach 15,28% 

 
za rok 2014 

Wyszczególnienie  

Przychody ze sprzedaży łączne, w tym: 68 344 

Centrala w kraju 60 032 

- udział oddziału krajowego w przychodach 87,84 

Oddział w Pradze 8 312 

- udział oddziału czeskiego w przychodach 12,16 

 
2.4 Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży 

  Przychody  Przychody  w tym: w tym : 

       Wyszczególnienie ogółem ogółem przychody 
ze przychody ze 

  01.01.2014 
do  

01.01.2015 
do  

sprzedaży 
kraj sprzedaży 

  31.12.2014 31.12.2015   zagranica 
Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 68 310 62 459 52 918 9 542 
Usługi związane z budową i remontem 
infrastruktury turystycznej 11 140 10 822 10 822 0 

Usługi związane z budową i remontami 
infrastruktury portowej 7 130 8 526 8 526 0 

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe 30 437 22 344 17 440 4 904 
Usługi kafarowe 9 627 4 591 3 946 644 
Budowa infrastruktury drogowej i morskiej 1 667 5 028 5 028 0 
Budowa elektrowni wodnych   1 085   1 085 
Pozostałe 8 309 10 064 7 156 2 908 
Przychody ze sprzedaży towarów  i 
materiałów w tym: 34 25 25 0 

 - materiały metalowe 32 3 3 0 
 - materiały pozostałe 2 23 23 0 
Przychody ze sprzedaży ogółem 68 344 62 484 52 943 9 542 

 
 

Wyszczególnienie Wykonanie 
31.12.2014 

Struktura w 
% 

Wykonanie 
31.12.2015 

Struktura w 
% 

Dynamika (4/2) 
w % 

1 2 3 4 5 6 

- Kraj 59 998 87,83 52 918 84,72 88,20 

- Eksport 8 312 12,17 9 542 15,28 114,80 

Wyroby ogółem 68 310 100,00 62 459 100,00 91,44 
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Razem 
USŁUGI 
BUDOWLANE 

Pozostałe 
Usługi 

Udział % w 
sprzedaży 

Gm.Miasto Ustka 10 083,60 0,00 16,14 

Urząd Morski w Gdyni 9 792,75 0,00 15,67 
Urząd Morski w Słupsku 9 435,92 0,00 15,10 
RZGW Gdańsk 6 786,11 0,00 10,86 
RZGW Gliwice 5 875,75 0,00 9,40 
  41 974,14 0,00 67,18 
 

3. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe 
 

a) Rachunek zysków i strat 
 
Wyszczególnienie 01.01.2015 - 

31.12.2015 
  01.01.2014 - 

31.12.2014 
  

  tyś. zł. Struktura ( 
%) 

tyś. zł. Struktura ( %) 

Przychody ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

62 484 548,78 100 68 343 591,69 100 

Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów 

60 162 256,90 96,28 64 050 546,15 93,72 

Zysk brutto na sprzedaży 2 322 291,88 3,72 4 293 045,54 6,28 

Koszty sprzedaży 248 527,55 0,40 0,00 0,00 

Koszty ogólnego zarządu 4 038 525,49 6,46 3 630 790,24 5,31 

Zysk na sprzedaży -1 964 761,16 -3,14 662 255,30 0,97 

Rentowność sprzedaży -3,14   0,97   

Saldo pozostałej działalności 
operacyjnej 

579 628,27 0,93 1 288 989,26 1,89 

Zysk na działalności operacyjnej -1 385 132,89 -2,22 1 951 244,56 2,86 

Rentowność działalności 
operacyjnej 

-2,22   2,86   

Saldo działalności finansowej -400 424,91 -0,64 -149 969,31 -0,22 

Zysk brutto -1 785 557,80 -2,86 1 801 275,25 2,64 

Podatek dochodowy razem -359 727,61 -0,58 150 403,00 0,22 

Zysk netto -1 425 830,19 -2,28 1 650 872,25 2,42 

Rentowność netto -2,28   2,42   

Zysk/Strata na działalności 
zaniechanej 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Zysk/ Strata netto -1 425 830,19 -2,28 1 650 872,25 2,42 
z tego         
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Przypadający na jednostkę 
dominującą 

-1 438 220,88 -2,30 1 357 842,43 1,99 
Przypadający na mniejszość 12 390,69 0,02 293 029,82 0,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 

       Wyszczególnienie   Struktura   Struktura 
Odchylenia 

4-2 
Dynamika 
6*2 w %  

  31.12.2015   ( %) 31.12.2014   ( %) 

1 2,00 3 4,00 5 6 7 

Aktywa trwałe   
 

      

Wartości niematerialne 211 951,70 0,48 285 233,33 0,69 73 282 34,57 

Rzeczowe aktywa trwałe 
10 626 
816,45 

24,08 10 700 
923,38 25,94 

74 107 0,70 

Nieruchomości inwestycyjne 
1 947 

041,32 
4,41 

0,00 0,00 
-1 947 041 -100,00 

Inwestycje w jednostkach 
zależnych 466 259,40 

1,06 
6 000,00 0,01 

-460 259 -98,71 

Pozostałe długoterminowe aktywa 
finansowe 317 540,14 

0,72 
388 638,35 0,94 

71 098 22,39 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

1 856 
473,06 

4,21 1 273 
791,00 3,09 

-582 682 -31,39 

Aktywa trwałe 
15 426 
082,07 

34,95 12 654 
586,06 30,67 

-2 771 496 -17,97 

Aktywa obrotowe   
 

      

Zapasy 207 357,66 0,47 814 915,21 1,98 607 558 293,00 

Należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe należności 

10 992 
092,37 

24,91 14 910 
290,46 36,14 

3 918 198 35,65 

Pożyczki 0,00 0,00 2 030,25 0,00 2 030 0,00 

Pochodne instrumenty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

Akcje spółek notowanych 144 000,00 0,33 280 000,00 0,68 136 000 1,00 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

4 736 
546,58 

10,73 1 104 
434,12 2,68 

-3 632 112 -76,68 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
12 625 
900,89 

28,61 11 489 
909,71 27,85 

-1 135 991 -9,00 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane 
jako przeznaczone do sprzedaży 0,00 

0,00 
0,00 0,00 

0 0,00 

Aktywa obrotowe 
28 705 
897,50 

65,05 28 601 
579,75 69,33 

-104 318 -0,36 

Aktywa razem 
44 131 
979,57 100,00 

41 256 
165,81 100,00 

-2 875 814 -6,52 
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     Wyszczególnienie 31.12.2015 Struktura 31.12.2014 Struktura 

Odchylenia 
4-2 

Dynamika 
6*2 w %  

      ( %)     ( %)     

1 2,00 3 4,00 5 6 7 

Kapitał własny             

Kapitał podstawowy 557 760,00 1,26 557 760,00 
 

1,35 
 

0 
 

0,00 

Akcje własne ( -) 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 
 

0 
  

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich 
wartości nominalnej 3 453 340,00 7,83 3 453 340,00 

8,37 0 0,00 

Pozostały kapitał zapasowy 8 565 224,97 19,41 7 834 799,86 18,99 -730 425 -8,53 

Kapitały rezerwowe 4 804 115,51 10,89 4 770 146,95 
 

11,56 
 

-33 969 
 

-0,71 

Zyski zatrzymane: -1 438 220,88 -3,26 730 425,11 
 

1,77 
 

2 168 646 
 

-150,79 

 - Zysk ( strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 -920 447,14 
 

-2,23 
 

-920 447 
  

 - Zysk ( Strata) netto okresu -1 438 220,88 -3,26 1 650 872,25 
 

4,00 
 

3 089 093 
 

-214,79 
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych -34 330,82 -0,08 -48 061,68 

-0,12 -13 731 40,00 

Kapitał własny 15 907 888,78 36,05 17 298 410,24 
 

41,93 1 404 252 
 

8,83 

Udziały niekontrolujące 42 390,69 0,10 0,00 
 

0,00 
 

-42 391 
 

-100,00 

Kapitał własny ogółem 15 950 279,47 36,14 17 298 410,24 
 

41,93 1 361 862 
 

8,54 

Zobowiązania           

Zobowiązania długoterminowe           

Kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne 1 219 308,39 2,76 0,00 
 

0,00 
 

-1 219 308 
  

Leasing finansowy 410 606,90 0,93 213 389,92 0,52 -197 217 -48,03 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 2 101 009,60 4,76 2 021 404,92 

4,90 -79 605 -3,79 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 165 791,19 2,64 1 156 715,25 2,80 -9 076 -0,78 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 29 421,76 0,07 17 396,84 

0,04 -12 025 -40,87 

Zobowiązania długoterminowe 4 926 137,84 11,16 3 408 906,93 8,26 -1 517 231 -30,80 

Zobowiązania krótkoterminowe           

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 14 430 741,55 32,70 10 904 350,81 

 
26,43 

 
-3 526 391 

 
-24,44 

Kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne 458 002,50 1,04 0,00 
0,00 -458 003 -100,00 

Leasing finansowy 351 342,20 0,80 388 956,83 0,94 37 615 10,71 

Pochodne instrumenty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0   

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 999 150,62 2,26 705 177,64 

1,71 -293 973 -29,42 

Zobowiązania z tyt. gwarancji 3 290 364,74 7,46 3 575 231,43 8,67 284 867 8,66 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 27 055,40 0,06 207 908,08 0,50 180 853 668,45 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 3 698 905,25 8,38 4 767 223,85 

11,56 1 068 319 28,88 

Zobowiązania krótkoterminowe 23 255 562,26 52,70 20 548 848,64 49,81 -2 706 714 -11,64 
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Zobowiązania razem 28 181 700,10 63,86 23 957 755,57 58,07 -4 223 945 -14,99 

Pasywa razem 44 131 979,57 100 41 256 165,81 100,00 -2 875 814 -6,52 

 
 

c) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe  
 
Rentowność 

Wskaźnik Formuła obliczeniowa 
Wartość 
pożądana 

01.01-
31.12.2015 

01.01-
31.12.2014 

Zyskowność brutto sprzedaży 
Zysk brutto ze sprzedaży/ przychody netto ze 
sprzedaży Max % 3,72% 6,28% 

Zyskowność sprzedaży 
Zysk ze sprzedaży/ przychody netto ze 
sprzedaży Max % -3,14% 0,97% 

Zyskowność brutto Zysk brutto/ przychody netto ze sprzedaży Max % -2,86% 2,64% 
Zyskowność netto Zysk netto/ przychody netto ze sprzedaży Max % -2,28% 2,42% 
Rentowność kapitału własnego Zysk netto/ kapitał własny bez zysku Max % -8,20% 10,55% 
Rentowność majątku Zysk netto/ aktywa razem Max % -3,23% 4,00% 

EBITDA Zysk na działalności operacyjnej+ amortyzacja 
Max  tyś. 
zł. 121 2 946 

 
 
Płynność finansowa 

Wskaźnik Formuła obliczeniowa 
Wartość 
pożądana 

01.01-
31.12.2015 

01.01-
31.12.2014 

Wskaźnik płynności 
aktywa krótkoterminowe  /  
zobowiązania krótkoterminowe    1,23 1,39 

Wskaźnik wys. płynności 
aktywa krótkoterminowe - zapasy  /  
zobowiązania krótkoterminowe    1,23 1,35 

Płynność szybka 

(Inwestycje krótkoterminowe 
+należności krótkoterminowe ) / 
zobowiązania krótkoterminowe 0,5-1,0 1,53 1,83 

Płynność bieżąca 

(aktywa obrotowe – 
krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe)/ Zobowiązania 
krótkoterminowe 1,6-2,0 1,66 2,52 

Pokrycie zobowiązań należnościami 
Należności handlowe/ 
zobowiązania handlowe > 1,0 0,6428 0,7483 

Kapitał pracujący  

Aktywa obrotowe-krótkoterminowe 
rozlicz. międzyokresowe. – 
zobowiązania krótkoterminowe 

Max tyś. 
zł. 9 539 16 593 

Udział kapitału pracującego w całości 
aktywów Kapitał pracujący / aktywa razem Max % 0,22 0,40 

 
 
 Finansowanie działalności 

Wskaźnik Formuła obliczeniowa 
Wartość 
pożądana 

01.01-
31.12.2015 

01.01-
31.12.2014 

Współczynnik zadłużenia Kapitał obcy/ pasywa razem 30-50 % 58,54 63,49 
Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym Kapitał własny / kapitał obcy Min 1,0 0,57 0,72 
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Pokrycie aktywów trwałych kapitałem 
stałym 

(kapitał własny + długoterminowe: 
rezerwy, zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe) / aktywa trwałe Min 1,0 1,35 1,64 

Trwałość struktury finansowania 

(kapitał własny + długoterminowe : 
rezerwy, zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe) * pasywa bilansu Max % 47,30% 50,19% 

 
 Sprawność wykorzystania zasobów 

Wskaźnik Formuła obliczeniowa 
Wartość 
pożądana 

01.01-
31.12.2015 

01.01-
31.12.2014 

Aktywów 
Przychody netto ze sprzedaży / 
aktywa razem Max % 141,59% 165,66% 

Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów 
trwałych 

Przychody netto ze sprzedaży / 
rzeczowe aktywa trwałe Max % 405,06% 540,07% 

 
 
Poniższe tabele zawierają wybrane dane finansowe wg stanu na 31.12.2015r. 
3.1. Wybrane dane z Bilansu - AKTYWA (w tys. zł).  
 
Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014 
      A. Aktywa trwałe 15 426,00 12 654,00 
I.      Wartości niematerialne i prawne 212,00 285,00 
II.      Rzeczowe aktywa trwałe 10 627,00 10 701,00 
III.      Nieruchomości inwestycyjne 1 947,00 0,00 
IV.     Należności długoterminowe 19,00 16,00 
V.     Inwestycje długoterminowe 466,00 6,00 
VI.      Długoterminowe RMK 2 155,00 1 646,00 
     B. Aktywa obrotowe 28 706,00 28 602,00 
I.       Zapasy 207,00 815,00 
II.      Należności krótkoterminowe 10 992,00 14 910,00 
III.     Inwestycje krótkoterminowe 12 770,00 11 772,00 
IV.    Krótkoterminowe RMK 4 737,00 1 105,00 
AKTYWA RAZEM 44 132,00 41 256,00 
 
 
 
 
3.2. Wybrane dane z Bilansu – PASYWA (w tys. zł.) 
 
Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014 
      A. Kapitały własne 15 908,00 17 299,00 
I.       Kapitał podstawowy 558,00 558,00 
II.      Kapitał zapasowy 12 018,00 11 288,00 
III.     Kapitał z aktualizacji wyceny 3 549,00 3 515,00 
IV.     Pozostałe kapitały rezerwowe 1 255,00 1 255,00 
V.      Zysk (strata) z lat ubiegłych   -920,00 
VI.    Wynik finansowy netto roku -1 438,00 1 651,00 

VII. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych -34,00 -48,00 
      B. Udziały niekontrolujące 42,00 0,00 
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Kapitał własny ogółem 15 950,00 17 299,00 
     C.    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 182,00 23 957,00 
I.       Rezerwy na zobowiązania 2 759,00 2 628,00 
II.      Zobowiązania długoterminowe 2 670,00 1 164,00 
III.     Zobowiązania krótkoterminowe 18 928,00 15 192,00 
IV.    Rozliczenia międzyokresowe 3 825,00 4 973,00 
PASYWA RAZEM 44 132,00 41 256,00 
 
3.3. Wybrane dane z rachunku zysków i strat, wersja porównawcza (w tys. zł) 
 
Wyszczególnienie 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014 
Przychody ze sprzedaży 62 485,00 68 344,00 
Zmiana stanu produktów 3 562,00 -2 238,00 

Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby     
Koszty działalności operacyjnej: 68 013,00 65 444,00 
-amortyzacja 1 507,00 995,00 
-zużycie materiałów i enrgii 11 405,00 10 533,00 
-usługi obce 43 652,00 43 654,00 
-podatki i opłaty 147,00 155,00 
-wynagrodzenia 8 329,00 7 050,00 
-ubezpieczenia społeczne 1 892,00 1 808,00 
-pozostałe koszty rodzajowe 1 061,00 1 161,00 
-wartość sprzedanych towarów i materiałów 20,00 88,00 
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 966,00 662,00 
Pozostałe przychody operacyjne 3 839,00 5 837,00 
Pozostałe koszty operacyjne 3 259,00 4 548,00 
Zysk (strata) ze z działalności operacyjnej -1 386,00 1 951,00 
Przychody finansowe 357,00 406,00 
Koszty finansowe 757,00 556,00 
Zysk (strata) brutto -1 786,00 1 801,00 
Straty nadzwyczajne     
Zyski nadzwyczajne     
Podatek dochodowy -360,00 150,00 
Zysk (strata) netto -1 426,00 1 651,00 
 
 

4. Informacja o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych oraz emisji 
papierów wartościowych 

 
 
A ) GRUPA KAPITAŁOWA  
 
NAVIMOR-INVEST S.A. 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 i objął w niej 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu 



 

SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ   za  rok  2015 Strona 18 
 

Wspólników, o wartości nominalnej 50,00 złotych  każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł 
oraz pokrył je wkładem pieniężnym. Rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 
12 marca 2014 roku. W dniu  08 grudnia 2014r. Nadzwyczajne  Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło 
Uchwałę w sprawie zmiany nazwy oraz siedziby spółki z NAVIMOR-INVEST SP. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 
(80-266 ) na ALMOR Sp. z o.o. z siedziba w Rekcinie ( 83-010 ), 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  na ALMOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Rekcinie, w gminie Pruszcz Gdański.  
 
 
 
NAVIMOR-INVEST S.A. jest jednocześnie spółką zależną od Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” 
S.A. z siedzibą w Chojnicach i wchodzi w skład Grupy kapitałowej „ZREMB-CHOJNICE”. Dodatkowo 
informujemy, że Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A posiada 4.587.800 akcji NAVIMOR-
INVEST S.A.. Posiadane akcje stanowią 82,25% kapitału zakładowego Emitenta i jednocześnie uprawniają 
do wykonywania 82,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NAVIMOR-INVEST S.A. 
 
Ponadto Emitent informuje, że posiada 200.000 akcji ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ( ZREMB ), co stanowi 
2,29  % kapitału zakładowego ZREMB oraz 2,29 % głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.  
 
 
 
B) ZMIANY KAPITAŁOWE  

 
W roku 2015 zaszły następujące zmiany kapitałowe w strukturze kapitału zakładowego Emitenta.  
 
Na dzień 31 grudnia 2015r. kapitał zakładowy wynosił 557.760,00 zł   i dzielił się na  5 577 600 akcji zwykłych 
na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotego  każda. 
 
 
W dniu  19 stycznia 2016 roku Zarząd Emitenta powziął informację  od osoby obowiązanej do notyfikacji i 
pełniącej funkcję Prokurenta u Emitenta, dotyczącą transakcji zbycia 1.000 akcji serii „D 1” Emitenta, których 
łączna wartość nie przekroczyła 5.000,00 euro w roku 2015. Zawarcie transakcji zbycia 1.000  akcji Emitenta 
nastąpiło w dniach od 07.01.2015r.  do 21.01.2015r., na rynku NewConnect w trybie sesji giełdowych, po 
średniej cenie 4,2178 za akcję, za łączną kwotę 4.217,80 zł. 
 
W dniu  22 stycznia 2016 roku Zarząd Emitenta powziął informację od osoby obowiązanej do notyfikacji i 
pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu u Emitenta, dotyczącą transakcji nabycia 25 akcji  Emitenta, których 
łączna wartość nie przekroczyła 5.000,00 euro w roku 2015. Zawarcie transakcji nabycia 25 akcji Emitenta 
nastąpiło w dniu 30 czerwca 2015r., na rynku NewConnect w trybie sesji giełdowych, po średniej cenie 6,30  
za akcję, za łączną kwotę 157,50 zł. 
 
W dniu  29 stycznia 2016 roku Zarząd Emitenta powziął informację od osoby obowiązanej do notyfikacji i  
pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu u Emitenta, dotyczącą transakcji nabycia 1.357 akcji  Emitenta, 
których łączna wartość nie przekroczyła 5.000,00 euro w roku 2015. Zawarcie transakcji nabycia  1.357 akcji 
Emitenta nastąpiło na rynku NewConnect w trybie sesji giełdowych, z czego: 
1.w dniu  25.05.2015r. nastąpiło nabycie 487 sztuk akcji po średniej cenie 4,08  zł za jedną akcję, 
2.w dniu  26.05.2015r. nastąpiło nabycie 330 sztuk akcji po średniej cenie 3,90  zł za jedną akcję, 
3. w dniu  29.05.2015r. nastąpiło nabycie 260 sztuk akcji po średniej cenie 4,87  zł za jedną akcję, 
4. w dniu  03.06.2015r. nastąpiło nabycie 280 sztuk akcji po średniej cenie 5,10  zł za jedną akcję. 
 
 
W roku 2015 zaszły  zmiany kapitałowe w strukturze kapitału zakładowego Spółki zależnej.  
 
W dniu  06 lipca 2015 Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej , podjęło uchwałę o 
podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej o kwotę 2.500,00 złotych, tj. z dotychczasowej kwoty 
5.000,00 złotych do kwoty 7.500,00 złotych poprzez  utworzenie 50  nowych udziałów o wartości 50,00 
złotych każdy. Wszystkie udziały objęte zostały za wkłady pieniężne. 
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Nowoutworzone udziały zostały objęte przez Pana Tomasza Marcinkowskiego, pełniącego jednocześnie 
funkcję Wiceprezesa u Emitenta oraz funkcję Prezesa w spółce zależnej ALMOR Sp. z o.o.     
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki ALMOR Sp. z o.o. przez właściwy sąd, które 
nastąpiło w dniu 16 lipca 2015 roku,  Emitent posiada 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, 
stanowiących 66,67% kapitału zakładowego tej  spółki zależnej.  Pozostałe 50 udziałów o łącznej wartości 
nominalnej 2.500,00 zł, stanowiących 33,33% kapitału zakładowego tej  spółki zależnej posiada Pan Tomasz 
Marcinowski. 
 
 

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowania wcześniej publikowanych prognoz 
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za I półrocze 2015 
roku 

 
 
 
Zarząd Spółki dominującej nie publikował prognozy wyników finansowych na  2015 rok.  
 
 

6. Struktura akcjonariatu Spółki dominującej oraz struktura udziałowców Spółki zależnej na 
dzień 31.12.2015 roku 
 
 

1. Spółka dominująca 
 

Akcjonariusz Liczba akcji 
( szt.) 

Wartość 
nominalna 

akcji 
( 10 groszy / 

szt.) 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
( %) 

Liczba głosów 
na 

Walnym 
Zgromadzeniu 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 
( w %) 

ZBM „ZREMB-
CHOJNICE” S.A. 4.587.800 458.780,00 82,25% 4.587.800 82,25% 

Wiesław Czarnecki 
Wiceprezes Zarządu  

 
358.840 35.884,00 6,43% 358.840 6,43% 

Krzysztof Kosiorek-
Sobolewski 

Prezes Zarządu 
80.660 8.066,00 1,45% 80.660 1,45% 

Tomasz Marcinkowski 
Wiceprezes Zarządu 36.877 3.687,70 0,66% 36.877 0,66% 

Pozostali 513.423 51.342,30 9,21% 513.423 9,21% 

Razem 5.577.600 557.760,00 100% 5.577.600 100% 

 
 
 
 

2. Spółka zależna 
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Udziałowiec 
Liczba 
udziałów  
(szt.) 

Wartość 
nominalna 
udziałów 
( 50,00 
złotych/szt.) 

Udział w 
kapitale 
zakładowym 
(%) 

Liczba głosów 
na  
Zgromadzeniu 
Wspólników 

Udział w 
ogólnej liczbie 
głosów na 
Zgromadzeniu 
Wspólników 

NAVIMOR-INVEST S.A. 100 5.000,00 66,67 100 66,67 

Tomasz Marcinkowski 50 2.500,00 33,33 50 33,33 

Razem 150 7.500,00 100% 150 100% 

 
 
 
 
 
 
 
6.1  Informacje po dacie sprawozdania, a dotyczące kapitału akcyjnego   
 
 
Nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze kapitału akcyjnego i kapitału udziałowców  w okresie po dniu 
bilansowym, tj. po 31.12.2015r. do dnia sporządzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej , tj. do 
dnia 21 marca 2016 roku. 
 
 
6.2 Akcje własne do zbycia  
 
 
Spółka dominująca nie posiada akcji własnych do zbycia. 
 
 

7. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich ( opcji ) przez  
osoby zarządzające i nadzorujące 

 
1) SPÓŁKA DOMINUJĄCA  

 
 
Stan posiadanych akcji Spółki przez osoby zarządzające zgodnie z posiadanymi informacjami  na dzień 
31.12.2015r.:  
 
1. Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski – Prezes Zarządu – posiada 80.660 sztuk akcji, co stanowi 1,45 
% kapitału zakładowego i jednocześnie uprawniają do 1,45 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
 
2. Pan Wiesław Czarnecki – Wiceprezes Zarządu – posiada 358.840 sztuk akcji, co stanowi 6,43 % 
kapitału zakładowego i jednocześnie uprawniają do 6,43 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
 
3. Pan Tomasz Marcinkowski -  Wiceprezes Zarządu – posiada 36.877 sztuk akcji, co stanowi 0,66 % 
kapitału zakładowego i jednocześnie uprawniają do 0,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
 
 
Zarząd Spółki 
 
Akcjonariusz  Stan na 01.01.2015 Zwiększenia  Zmniejszenia Stan na dzień przekazania raportu 

Ilość akcji i 
procent w 

Wartość 
nominalna  

Ilość Wartość Ilość Wartość  Ilość akcji  i 
procent w 

Wartość nominalna  
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kapitale  kapitale 

Tomasz 
Marcinkowski 

35 520 
0,64 % 3 552,00 1 357 135,70 0 0,00 36 877 

0,66 % 3 687,70 

Krzysztof 
Kosiorek-

Sobolewski 

80 635 
1,45 % 8 063,50 25 2,50 0 0,00 80 660 

1,45 % 8 066,00 

Wiesław 
Czarnecki 

358 840 
6,43 % 35 884,00 0 0,00 0 0,00 358 840 

6,43 % 35 884,00 

 
Według stanu na dzień  31.12.2015r.  Pan Wiesław Czarnecki – Wiceprezes Zarządu posiada udział powyżej 
5 % akcji Emitenta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
Na dzień sporządzenia Sprawozdania, tj. na dzień 21 marca 2016r. żaden inny Członek Zarządu nie 
przekroczył progu 5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. 
 
Według stanu na dzień 19 lutego 2016r. osoby wchodzące w skład organu zarządu nie posiadały opcji na 
akcje Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 
 
Na dzień sporządzenia Sprawozdania tj. na 21 marca 2016r. stan posiadanych akcji Spółki przez osoby 
zarządzające nie uległ zmianie. 
 
 
Stan posiadanych akcji Spółki przez osoby nadzorujące zgodnie z posiadanymi informacjami na dzień 
31.12.2015r. 
 
Żaden członek Rady Nadzorczej nie posiada akcji Emitenta.  
 
Według stanu na  dzień 10 marca 2016r. osoby wchodzące w skład organu nadzoru nie posiadały opcji na 
akcje Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 
 
 
Na dzień sporządzenia Sprawozdania tj. na dzień 21 marca 2016r. stan posiadanych akcji Spółki przez osoby 
nadzorujące nie uległ zmianie. 
 
 
Stan posiadanych akcji Spółki przez osoby na stanowiskach kluczowych zgodnie z posiadanymi informacjami  
na dzień 31.12.2015r.: 
 
1. Pani Joanna Pochyluk – Prokurent, Dyrektor ds. Finansowych posiada 10.750 sztuk akcji zwykłych co 
stanowi 0,20 % kapitału zakładowego i jednocześnie uprawniają do 0,20 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 
 
2.  Pan Adam Zaorski – Prokurent,  Dyrektor ds. Produkcji posiada 1 500 sztuk akcji zwykłych, co 
stanowi  0,02 % kapitału zakładowego i jednocześnie uprawniają do 0,02 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 
 
Według stanu na dzień 31.12.2015 roku osoby na stanowiskach kluczowych nie posiadały opcji na 
akcje Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 
 
Na dzień sporządzenia Sprawozdania tj. na dzień 21 marca 2016r. stan posiadanych akcji Spółki przez osoby 
na stanowiskach kluczowych nie uległ zmianie. 
 
W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu Spółki nie uzyskali tantiem z działalności Spółki. 
  
W okresie sprawozdawczym członkowie Rady Nadzorczej nie uzyskali tantiem z działalności Spółki.  
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2) SPÓŁKA ZALEŻNA 
 

Stan udziałów ALMOR Sp. z o.o. posiadanych przez osoby zarządzające,  zgodnie z  informacjami wg 
stanu na dzień 31.12.2015r. 
 
1. Pan Tomasz Marcinkowski -  Prezes Zarządu – posiada 50 sztuk udziałów, co stanowi 33,33 % 

kapitału zakładowego i jednocześnie uprawniają do 33,33 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 
 

Udziałowiec  Stan na 01.01.2015 Zwiększenia  Zmniejszenia Stan na dzień przekazania raportu 

Ilość udziałowi i 
procent w 
kapitale  

Wartość 
nominalna  

Ilość Wartość Ilość Wartość  Ilość udziałów 
i  procent w 
kapitale 

Wartość nominalna  

Tomasz 
Marcinkowski 

0 
0,00 %  50 2.500,00 0 0,00 50 

33,33 % 2.500,00 

 
 

 
8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem 

 
1. SPÓŁKA DOMINUJĄCA  

 
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej 
 
Z uwzględnieniem informacji w zakresie: 
- postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta,  którego wartość stanowi co najmniej 
10 % kapitałów własnych Emitenta, z określeniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty 
wszczęcia postępowania, stron oraz stanowiska Emitenta, 
- dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, których łączna wartość stanowi 
odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta , z określeniem łącznej wartości postępowań 
odrębnie w grupie zobowiązań i wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz, w 
odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich 
przedmiotu, wartości, daty wszczęcia postępowania oraz stron . 
 
Postępowania takie nie były prowadzone. 
 

 
 

2. SPÓŁKA ZALEŻNA 
 
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej 
 
Z uwzględnieniem informacji w zakresie: 
- postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta,  którego wartość stanowi co najmniej 
10 % kapitałów własnych Emitenta, z określeniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty 
wszczęcia postępowania, stron oraz stanowiska Emitenta, 
- dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, których łączna wartość stanowi 
odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta , z określeniem łącznej wartości postępowań 
odrębnie w grupie zobowiązań i wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz, w 
odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich 
przedmiotu, wartości, daty wszczęcia postępowania oraz stron . 
 
Postępowania takie nie były prowadzone. 
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9. Informacje o istotnych umowach 
 
 
Umowy zawarte lub aneksowane w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 rok przez NAVIMOR-
INVEST S.A.: 
 

Lp 
Strona umowy 
/Inwestor / 
Podwykonawca 

Umowa z 
dnia 

Termin 
realizacji 

Nazwa umowy /projektu  
(zakres prac) 

Wartość umowy netto 
w złotych 

 
1. Urząd Morski w 

Gdyni 
19.03.2015 9 msc od dnia 

zawarcia 
umowy 

„Przebudowa nabrzeża 
nr VII rzeki Motławy w 
Gdańsku oraz nabrzeża 
rzeki Motławy (część 
odcinka XII) na wyspie 
Ołowianka” w ramach 
projektu "Modernizacja 
wejścia do portu 
wewnętrznego ( w 
Gdańsku ). Etap II - 
Przebudowa szlaku 
wodnego na Martwej 
Wiśle i Motławie". 

4.950.263,30 zł 

      

2. Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. 

13.04.2015  Aneks do umowy - 
Umowa o kredyt w 
rachunku bieżącym. 
WIBOR 3M + marża 1.3 
% rocznie 

Zwiększenie o 
1.000.000,00 zł 

3. Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. 

13.04.2015  Aneks  do umowy - 
Umowa ramowa o linię 
rewolwingową na 
udzielenie gwarancji 
bankowych. 

Zmniejszenie o   
250.000,00  USD   

4. Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. 

19.05.2015  Umowa o kredyt 
odnawialny 
WIBOR 3M + marża 1.3 
% rocznie 

1) 2.000.000,00 zł, w 
okresie od dnia  
19.05.2015r. do dnia 
15.10.2015r.,  
2) 1.500.000,00 zł, w 
okresie od dnia 
16.10.2015r. do dnia 
13.11.2015r.,  
3) 1.000.000,00 zł, w 
okresie od dnia 
14.11.2015r. do dnia 
15.12.2015r.  

5. Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. 

01.06.2015 63 miesiące Umowa o kredyt 
długoterminowy 
6% rocznie 

1.450.000,00 zł  

6.  Landeskrone 3 
Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialności
ą spółka 

01.06.2015  Umowa przyrzeczona  
sprzedaży prawa 
użytkowania wieczystego 
gruntu, składającego się 
z działek o obszarze 

1.900.000,00 zł 
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komandytowa z 
siedzibą w 
Krakowie 

2.333,00 m2, położonych 
w Gdańsku przy ulicy 
Małachowskiego 1, wraz 
z własnością 
posadowionych na tym 
gruncie budynków. 
 

7. Urząd Morski w 
Słupsku 

03.06.2015 13.11.2015 Ochrona brzegów 
morskich na wysokości 
miejscowości Rowy – 
etap II. 

13.409.230,00 zł 

8. RZGW w Gdańsku 
 

17.06.2015 30.09.2015 Aneks do Umowy 
Przebudowa Śluzy 
Miejskiej nr 2 wraz z 
awanportem górnym i 
dolnym w Bydgoszczy 

6.520.693,80 zł ( 
zwiększenie o 
382.366,49 zł )  

9.  Przedsiębiorstwo 
Budownictwa 
Ogólnego Sp. z 
o.o. z siedzibą w 
Słupsku   

19.06.2015 13.11.2015 Ochrona brzegów 
morskich na wysokości 
miejscowości Rowy – 
etap II. 

11.928.563,20 zł 

 
 
10. Povodi Labe, 

Statni podnik 
20.07.2015 30.11.2017 VD Brandýsnad Labem, 

oprava levého a pravého 
jezového pole 

38.440.000,00 CZK 
netto, co stanowi 
równowartość  
5.839.036,00 zł netto wg 
kursu średniego NBP z 
dnia 20.07.2015r., 
wynoszącego 0,1519. 

11.  Povodi Labe, 
Statni podnik 

20.07.2015 31.10.2016 Jez Dolsko, rekonstrukce 
jezového uzávěru 

14.247.476,00 CZK 
netto, co stanowi 
równowartość  
2.164.191,60 zł netto wg 
kursu średniego NBP z 
dnia 20.07.2015r., 
wynoszącego 0,1519. 

12. RZGW w Gdańsku 
 

17.09.2015 30.09.2015 Aneks do Umowy 
Przebudowa Śluzy 
Miejskiej nr 2 wraz z 
awanportem górnym i 
dolnym w Bydgoszczy 

7.136.277,28 zł ( 
zwiększenie o 
615.583,48 zł )   

 
 
13. RZGW w Gdańsku 

 
06.11.2015 11.12.2015 Aneks i Umowa  do 

Umowy Przebudowa 
Śluzy Miejskiej nr 2 wraz 
z awanportem górnym i 
dolnym w Bydgoszczy 

7.392.308,04 zł ( 
zwiększenie o 
256.030,76 zł )  -Aneks 
577.000,28 zł –Umowa  
 
 

14. Bank Handlowy w 
Warszawie S.A 

08.12.2015  Aneksu do Umowy o 
kredyt w rachunku 
bieżącym, która 
podpisana została z 
Bankiem Handlowym w 
Warszawie Spółką 
Akcyjną w dniu 

6.000.000,00 zł  z 
przeznaczeniem w 
pierwszej kolejności na 
spłatę zadłużenia z tytułu 
kredytu odnawialnego 
udzielonego Emitentowi  
oraz  na finansowanie 
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11.07.2014r. 
  
 

bieżącej działalności 
gospodarczej Spółki 

14.  RZGW w Gdańsku 
 

16.12.2015    Aneks  do Umowy 
Przebudowa Śluzy 
Miejskiej nr 2 wraz z 
awanportem górnym i 
dolnym w Bydgoszczy 

7.537.632,51 zł ( 
zwiększenie o 
145.324,47 zł)  - Aneks 

15. RZGW w 
Gliwicach 

31.12.2015 30.06.2016 Aneks do Umowy-  
Przebudowa, rozbudowa, 
i remont śluzy Dzierżno w 
ramach przedsięwzięcia” 
Modernizacja śluz 
odrzańskich na odcinku 
będących w zarządzie 
RZGW Gliwice- 
przystosowanie do III 
klasy drogi wodnej”    

33.157.569,15 zł ( 
zwiększenie o kwotę 
5.424.122,25 zł) - Aneks  

16. RZGW w 
Gliwicach 

31.12.2015 30.03.2016 Aneks do Umowy -
Przebudowa, rozbudowa 
i remont śluzy Łabędy  w 
ramach przedsięwzięcia „ 
Modernizacja śluz 
odrzańskich na odcinku 
będących w zarządu 
RZGW Gliwice – 
przystosowanie do III 
klasy drogi wodnej” 

Zmiana terminu realizacji  

 
 
 
 Umowy zawarte lub aneksowane w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 21.03.2016 rok przez 
NAVIMOR-INVEST S.A.: 
 
 
1. Urząd Morski w 

Gdyni 
19.02.2016 22.04.2016 Przebudowa nabrzeża nr 

VII rzeki Motławy w 
Gdańsku oraz nabrzeża 
rzeki Motławy (część 
odcinka XII) na wyspie 
Ołowianka” w ramach 
projektu "Modernizacja 
wejścia do portu 
wewnętrznego ( w 
Gdańsku ). Etap II - 
Przebudowa szlaku 
wodnego na Martwej 
Wiśle i Motławie 

Zmiana terminu 
realizacji. 

2.  InterRisk 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance 
Group 

10.03.2016 02.03.2017 Aneks do Umowy 
generalnej o udzielenie 
ubezpieczeniowych 
gwarancji kontraktowych. 
 

11.000.000,00 zł – 
zmiana limitu ( z 
13.000.000,00 zł ) 

 
Spółka zależna od Emitenta nie zawierała w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku 
żadnych istotnych umów.  
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10. Informacje o transakcjach z  podmiotami powiązanymi: 
 
 
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku NAVIMOR-INVEST S.A. dokonał w ramach 
Grupy Kapitałowej „ZREMB – CHOJNICE” S.A. następujących transakcji: 
 
Ze spółką dominującą ZBM ZREMB-CHOJNICE S.A.: 
Zakup usług na łączną wartość  155 652,61 zł, 
Sprzedaż usług na łączną wartość 250,00 zł, 
Udzielenie pożyczki Spółce dominującej 0,00 zł 
Obciążenie przez Spółkę dominującą kwotą premii dla Zarządu 0,00 zł  
Naliczone Spółce dominującej  odsetki od pożyczek w kwocie 0,00 zł 
Salda wzajemnych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 wynoszą: 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 zł, 
Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł. 
Pożyczka i odsetki  od pożyczki 0,00 zł 
Pozostałe należności i zobowiązania 0,00 zł 
 
W stosunku do innych spółek w ramach Grupy Kapitałowej salda wzajemnych zarówno należności jak i 
zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynoszą:  
 
ALMOR Sp. z  o.o. - spółka zależna 
Sprzedaż usług na łączną wartość 134 393,33 zł 
Sprzedaż środka trwałego na łączną kwotę 20 325,20 zł 
Zakup usług   na łączną wartość 1 356 953,32  zł 
Objęcie udziałów 0,00 zł 
Należności z tyt. dostaw i usług  0,00 zł 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 95 302,49 zł, 
Pozostałe należności i zobowiązania 0,00 zł 
 
IRAQ-TRADE POLAND & INVESTMENT SP. Z O.O.- spółka współzależna 
Należności z tytułu dostaw i usług  0,00 zł 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 zł, 
 
 
NAVIMOR-Z  Sp. z  o.o. - spółka współzależna 
Sprzedaż usług na łączną wartość 3 902,40 zł 
Sprzedaż nieruchomości na łączną wartość 430 000,00 zł 
Zakup usług na łączną wartość 25 300,00 zł 
Otrzymana pożyczka na łączną kwotę 65 807,74  zł 
Udzielona pożyczka na łączną kwotę 28 229,15 zł 
Należności z tyt. dostaw i usług 0,00  zł 
Zobowiązania  z tytułu dostaw i usług 12 138,00 zł  
Zobowiązanie z tyt. Pożyczki 65 807,74 zł plus 428,10 zł odsetki naliczone na dzień 31.12.2015r. 
Należność z tytułu udzielonej pożyczki 0,00 zł 
 
 
Należności od Oddziału czeskiego z tytułu nierozliczonych wyników za lata poprzednie wynoszą 7 485 299,72 
zł i z tytułu bieżących rozliczeń 0,00 zł. 
 
W stosunku do innych spółek w ramach Grupy Kapitałowej salda wzajemnych zarówno należności jak i 
zobowiązań na dzień 31.12.2015r. wynoszą:  
 
Nie wystąpiły 
 
 

11. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu 
lub  pożyczki, oraz udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej 
od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi 
równowartość min. 10 % kapitałów własnych Emitenta 
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NAVIMOR-INVEST S.A. 
 
Charakterystyka kredytów: 
 
Na dzień 31.12.2015 Spółka korzysta z następujących kredytów bankowych : 
 
Na rynku krajowym: 
 
Na mocy Aneksu z dnia 08 grudnia 2015r do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, która podpisana została 
z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką Akcyjną w dniu 11.07.2014r Bank udzielił kredytu w kwocie  
6.000.000,00 zł  z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu odnawialnego 
udzielonego oraz  na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. W związku z powyższym 
Aneksem Navimor-Invest S.A. zobowiązał  się ustanowić na rzecz Banku dodatkowe zabezpieczenia 
należytego wykonania zobowiązań z tytułu Umowy kredytu w rachunku bieżącym poprzez: 
1. hipotekę do kwoty 3.000.000,00 zł na prawie użytkowanie wieczystego nieruchomości położonej w 
Gdańsku przy ul. Małachowskiego 1 i związanym z nim prawie własności budynków przysługującym 
Emitentowi, wpisanych do księgi wieczystej Nr GD1G/ 00069636/1. 
2.cesję wierzytelności z kontraktów opisanych szczegółowo w Umowie Cesji Wierzytelności z dnia 
18.05.2015r.  
Od wykorzystywanego w okresie sprawozdawczym kredytu w rachunku bieżącym odsetki zapłacone wyniosły 
65.651,55 PLN. 
 
Na mocy  Aneksu nr 1  do Umowy  ramowej o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji 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 31 grudnia 2015r. stanowi wartość 2.925.825,00 zł. 
 
Umowy o kredyt długoterminowy, gdzie  Bank udziela Emitentowi kredytu w kwocie 1.450.000,00 złotych, na 
okres 63 miesięcy, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. 
Małachowskiego 1. Tytułem zabezpieczeniem wierzytelności Banku,  NAVIMOR-INVEST S.A. zobowiązał się 
ustanowić na rzecz Banku zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań z tytułu Umowy o kredyt 
długoterminowy, poprzez ustanowienie hipoteki łącznej do kwoty 2.600.000,00 złotych, na nieruchomościach 
lokalowych stanowiących własność Emitenta i położonych w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 212, objętych 
księgami wieczystymi Nr: GD1G/00104804/8, GD1G/00104805/5, GD1G/00104806/2, GD1G/00104807/9, 
GD1G/00104810/3 wraz z umową cesji praw z umowy ubezpieczenia. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 
Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki umownej łącznej w kwocie 2.600.000,00 
złotych, ustanowionej na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółki Akcyjnej, w dniu 25 czerwca 2015r. 
Odsetki od kredytu inwestycyjnego zapłacone w okresie sprawozdawczym wyniosły 27.661,59 PLN, a odsetki 
naliczone na dzień 31.12.2015 wyniosły 1.136,95 PLN. Łączna kwota odsetek ujęta w rachunku zysków i strat 
wyniosła 28.798,54 PLN. 
 
 
NAVIMOR-INVEST S.A. rozwiązał Umowę o kredyt odnawialny zawartą dnia 18.05.2015r. która podpisana 
została z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką. Odsetki od kredytu odnawialnego zapłacone w okresie 
sprawozdawczym wyniosły 30.613,04 PLN, a odsetki naliczone na dzień 31.12.2015 wyniosły 9.202,47 PLN. . 
Łączna kwota odsetek ujęta w rachunku zysków i strat wyniosła 39.815,51 PLN. 
 
 
W dniu 18.05.2015 Oddział Spółki w Czechach zawarł z bankiem UniCredit Umowę kredytu na zakup 
samochodu na kwotę 1 996 500 CZK z datą spłaty 17.05.2018r  
Zabezpieczeniem kredytu jest przedmiot umowy. Oprocentowanie wynosi 3,01% w skali roku. Odsetki 
zapłacone w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.733,22 PLN. 
 

Nazwa 
(firma) 

jednostki Siedziba 
Kwota kredytu/pożyczki wg 

umowy 
Kwota kredytu/pożyczki 

pozostała do spłaty 
Warunki 

oprocentowania 
Termin 
spłaty Zabezpieczenia 
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tys. zł waluta 
tys. zł waluta 

Bank 
Hanndlowy 

S.A. Warszawa 6 000 000,00 PLN 

0 PLN WIBOR 3M + 
marża 1.3 % 
rocznie 

30.06.2016 Hipoteka + 
cesja z 
wierzytelności 

NAVIMOR-Z 
Sp. Z o.o. 

Gdańsk 

100 000,00 PLN 

66 235,84 PLN 6% 30.06.2016 brak 

Bank 
Hanndlowy 

S.A. Warszawa 1 450 000,00 PLN 

289 200,00 PLN 6% 20.08.2020 hipoteka - cesja 
praw z umowy 
ubezpieczenia 

Unicredit 
Leasing 
Cz,A.S. Praha 314 848,05 

1 996 500 
CZK 

102 566,66 650 391 
CZK 

3% 19.05.2018 cesja praw z 
umowy 
reasekuracji 

Razem   
7 864 848,05 PLN 458 002,50 

PLN       

 
ZOBOWIĄZANIA  DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK       – 31.12.2015 rok  

Nazwa 
(firma) 

jednostki Siedziba 

Kwota kredytu/pożyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu/pożyczki 
pozostała do spłaty 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia tys. zł waluta 

tys. zł waluta 

Bank 
Hanndlowy 

S.A. Warszawa 1 450 000,00 PLN 

1 064 
400,00 

PLN 

6% 20.08.2020 

hipoteka - cesja 
praw z umowy 
ubezpieczenia 

Unicredit 
Leasing 
Cz,A.S. 

Praha 

314 848,05 
1 996 500 
CZK 

154 
908,39 

982 298 
CZK 

3,01% 

19.05.2018 

cesja praw z 
umowy 
reasekuracji 

 
 
ALMOR Sp. z o.o.  
 
Nie wystąpiły 
 
NAVIMOR-INVEST S.A. 
 

 Zobowiązania warunkowe 
 
 
NAVIMOR-INVEST S.A. samodzielnie nie wystawia gwarancji, ani nie udziela poręczeń. 
W  2015 roku Spółka korzystała z następujących  bankowych linii gwarancyjnych: 
 
W dniu 11 lipca 2014 r Spółka podpisała umowę ramową o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji 
bankowych z Bankiem Handlowym w Warszawie w wysokości 500 000,00 USD. Umowa została zawarta do 
dnia 03 lipca 2015 r. Zabezpieczeniem umowy jest: 
- 4 weksle in blanco z wystawienia ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. 
-hipoteka do kwoty 2 000 000,00 zł  na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i związanym z  nim 
prawie własności  budynków przysługującym  ZBM „„ZREMB-CHOJNICE” S.A. 
-cesja praw z umowy ubezpieczenie powyższej nieruchomości. 
 
 
Na dzień 31.12.2015 roku NAVIMOR-INVEST S.A. nie posiada zawartych gwarancji bankowych na rynku 
Polskim. 
 
Zestawienie gwarancji bankowych- oddział Czechy 
 



 

SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ   za  rok  2015 Strona 29 
 

W dniu 10 lipca 2014 r Spółka podpisała umowę ramową o linię  na udzielenie gwarancji bankowych z 
Citibank Europe plc  w Czechach  w wysokości 10 000 000,00 CZK. Umowa została zawarta do dnia 03 lipca 
2015 r. Zabezpieczeniem umowy jest: 
- hipoteka umowna  do kwoty 10.000.000,00 koron czeskich  na nieruchomości położonej we Vranianach w 
Czechach, objętej księgą nr 457770174. Na mocy  Aneksu nr 1 zawartym w dniu 13 kwietnia 2015 do Umowy  
ramowej o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych bank   ustanawia dla Oddziału  Navimor-
Invest S.A. w Pradze  odnawialny  limit zaangażowania w łącznej wysokości  750.000,00 USD. tj. po 
przeliczeniu na PLN  po kursie   z dnia 31 grudnia 2015r.  stanowi wartość 2 925 825,00  zł. 
 
Zestawienie gwarancji bankowych –Czechy wg stanu na 31.12.2015r 
 
 
Projekt Beneficjent kwota Bank Termin Gwarancja Uwagi 
Opava, Karlovice 

 
Povodí Odry, s.p.    315 400 PLN 

2 000 000 CZK 
Citi Do 30.06.2018 Gwar. należytego 

wykonania-w okresie 
obowiązywania gwarancji 

Umowa ramowa 
gwarancyjna 
 

VD Turnov, RP 
 

Povodí Labe, s.p.    157 700 PLN 
1 000 000 CZK  

Citi Do 31.03.2016 Gwar. należytego 
wykonania-w okresie 
obowiązywania gwarancji 

Umowa ramowa 
gwarancyjna 
 

VD Brandýs Povodí Labe, s.p.    607 145 PLN 
3 850 000 CZK 

Citi Do 01.03.2018 Gwar. należytego 
wykonania 

Umowa ramowa 
gwarancyjna 

Jez Dolsko Povodí Labe, s.p.    228 665 PLN 
1 450 000 CZK 

Citi Do 01.02.2017 Gwar. należytego 
wykonania 

Umowa ramowa 
gwarancyjna 

Úšovický potok Povodí Vltavy, 
s.p. 

   157 700 PLN 
1 000 000 CZK 

Citi Do 26.09.2016 Gwar. należytego 
wykonania 

Umowa ramowa 
gwarancyjna 

LP Tyterského Lesy České 
republiky, s.p. 

 177 412,50 PLN 
1 125 000 CZK 

Citi Do 30.11.2016 Gwar. należytego 
wykonania 

Umowa ramowa 
gwarancyjna 

Zdrž Miřejovice Povodí Vltavy, 
s.p. 

   157 700 PLN 
1 000 000 CZK 

Citi Promesa do 
19.01.2016, 
Gwarancja do 
31.01.2017 

Promesa gwar. należytego 
wykonania 

Umowa ramowa 
gwarancyjna 

 razem 1 801 722,50PLN 
 11 425 000 CZK 

    

 
Zestawienie zmian gwarancji bankowych w Oddziale w Czechach w roku 2015.  

Identyfikacja podmiotu Stan na 31.12.2014 Zwiększenie Zmniejszenie Stan na 31.12.2015 

MVE Troja 69 165,00 0,00 69 165,00 0,00 

Opava,Karlovice 307 400,00 8 000,00 0,00 315 400,00 

VD Turnov 153 700,00 4 000,00 0,00 157 700,00 

Vltava PB 153 700,00 0,00 153 700,00 0,00 

Loděnice, Nenačovice 614 800,00 0,00 614 800,00 0,00 

Říčanský potok 153 700,00 0,00 153 700,00 0,00 

LP Tyterského 0,00 177 412,50 0,00 177 412,50 

Zdrž Miřejovice 0,00 157 700,00 0,00 157 700,00 

Úšovický potok 0,00 157 700,00 0,00 157 700,00 

Jez Dolsko 0,00 228 665,00 0,00 228 665,00 

VD Brandýs 0,00 607 145,00 0,00 607 145,00 

razem 1 452 465,00 1 340 622,50 991 365,00 1 801 722,50 

 
 
Na dzień 31.12.2015r Spółka nie posiada zawartych gwarancji bankowych na rynku krajowym 
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Ponadto Spółka w ramach podpisanych umów linii gwarancyjnych ubezpieczeniowych uzyskuje gwarancje 
zapłaty wadium, należytego wykonania i usunięcia wad i usterek: 
 
-ERGO Hestia- limit 10.000.000,00 zł- zabezpieczeniem jest 5 sztuk weksli In blanco wystawionych przez 
zobowiązanego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Kwota wykorzystanego limitu na dzień 
31.12.2015 r. wynosi 6 530 929,11 zł 
Dodatkowo zabezpieczenie stanowi  hipoteka umowna na nieruchomości w Rekcinie  na kwotę 1 350 000,00 
zł 
 
-Inter Risk S.A.- limit 13.000.000,00 zł . Zabezpieczeniem jest 5 sztuk weksli in blanco wystawionych przez 
zobowiązanego oraz środki trwałe o wartości 350 000,00 zł. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Kwota 
wykorzystanego limitu na dzień 31.12.2015r. wynosi 2 483 528,50 zł, 
 
-PZU  S.A.-limit 2.500.000,00 zł .Zabezpieczeniem są 3 weksle in blanco wystawione przez zobowiązanego. 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony . Kwota wykorzystanego limitu na dzień 31.12.2015r. wynosi 
73 615,78 zł. 
 
-WARTA S.A.-limit 3.000.000,00 zł  Zabezpieczeniem jest 6 weksli In blanco wystawionych przez 
zamawiającego. Umowa została zawarta na okres do dnia 19.09.2013. Kwota wykorzystanego limitu na dzień 
31.12.2015r wynosi 142 854,93 zł 
 
-EUROPA – limit 2.500.000,00 zł  Zabezpieczeniem jest 5 weksli In blanco wystawionych przez 
zamawiającego. Umowa została zawarta  do dnia  20.02.2016 r . Kwota wykorzystanego limitu na dzień 
31.12.2015r wynosi 494.800,59 zł 
 
Ponadto spółka zawarła dwie gwarancje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym HDI  na kwotę 94 475,36 zł. 
Niniejsze gwarancje nie są zawarte w ramach  umowy o linie gwarancyjną. 
 
W ramach powyższych kwot wykorzystanych limitów gwarancyjnych Spółka na dzień 31.12.2015 nie posiada  
zawartych gwarancji wadialnych . 
 
Na dzień 31.12.2015 zobowiązania warunkowe z tytułu wystawionych w ramach linii gwarancyjnych w 
towarzystwach ubezpieczeniowych gwarancje należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek na 
rynku  polskim wynoszą 9 820 608,15 zł. 

 

Identyfikacja podmiotu Stan na 
01.01.2015 Zwiększenie Zmniejszenie Stan na 

31.12.2015 
Data 

wygaśnięcia 
Rodzaj 

gwarancji 

Ekomel Chojnice 43 003,08     43 003,08 04.01.2016 wady i usterki 

Gmina Pasym 25 234,50   25 234,50 0,00 29.05.2015 wady i usterki 

Powiat Nakielski 94 475,36     94 475,36 14.11.2016 wady i usterki 

S-wo Powiatowe w Sztumie 89 621,08   89 621,08 0,00 31.03.2015 wady i usterki 

Gmina Cedry Wielkie 103 023,83   103 023,83 0,00 15.05.2015 wady i usterki 

Hydrobudowa Gdańsk SA 260 456,15   260 456,15 0,00 29.04.2015 wady i usterki 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia 44 624,15   44 624,15 0,00 21.02.2015 wady i usterki 

Gmina Kazimierz Dolny 68 772,53   68 772,53 0,00 31.05.2015 wady i usterki 

Inpro 7 898,24   7 898,24 0,00 14.04.2015 wady i usterki 

ZMiUW w Olsztynie 10 162,28     10 162,28 15.11.2017 wady i usterki 

Gmina Braniewo 73 135,72   73 135,72 0,00 30.05.2015 wady i usterki 

Gmina Miasto Brzeg 99 444,78   99 444,78 0,00 15.12.2015 wady i usterki 

Urząd Morski w Słupsku 73 615,78     73 615,78 15.06.2018 wady i usterki 

Gmina Miejska Tczew 27 638,10   27 638,10 0,00 27.05.2015 wady i usterki 

Gmina Miasto Szczecin 83 025,00     83 025,00 29.07.2018 wady i usterki 
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RZGW Wrocław 1 349 789,87   1 349 789,87 0,00 16.12.2015 należyte 

RZGW Wrocław   404 936,96   404 936,96 01.12.2018 wady i usterki 
RZGW Wrocław Roboty 
Uzupełniające 12 885,78     12 885,78 16.09.2016 wady i usterki 
RZGW Wrocław Roboty 
Uzupełniające 363,44     363,44 15.05.2016 wady i usterki 

RZGW Wrocław 479 534,74   479 534,74 0,00 30.06.2015 należyte 

RZGW Wrocław   143 860,42   143 860,42 15.06.2018 wady i usterki 

RZGW Wrocław 3 164,50     3 164,50 13.11.2016 należyte 

RZGW Kraków 23 724,68   23 724,68 0,00 07.07.2015 wady i usterki 

RZGW Gdańsk 53 499,08     53 499,08 02.03.2016 wady i usterki 

Miasto Darłowo  200 290,00   200 290,00 0,00 13.09.2015 wady i usterki 

Gmina Sztutowo 7 816,86   7 816,86 0,00 15.12.2015 wady i usterki 

RZGW Gliwice 1 705 606,98 333 583,52   2 039 190,50 30.07.2016 należyte 

RZGW Gliwice 2 322 620,97     2 322 620,97 30.04.2016 należyte 

Gmina Stegna 41 997,67     41 997,67 15.05.2017 wady i usterki 

Urząd Morski w Gdyni 59 987,42     59 987,42 14.08.2017 wady i usterki 

Urząd Morski w Gdyni 36 903,09     36 903,09 14.09.2017 wady i usterki 

RZGW Wrocław 3 966,75     3 966,75 30.12.2016 wady i usterki 

Urząd Morski w Szczecinie 156 749,39     156 749,39 15.11.2017 wady i usterki 

Urząd Morski w Gdyni 611 537,83   611 537,83 0,00 16.07.2015 należyte 

Urząd Morski w Gdyni   183 783,33   183 783,33 16.07.2018 wady i usterki 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia   95 836,62   95 836,62 20.02.2020 wady i usterki 

Urząd Morski w Gdyni 282 496,48   282 496,48 0,00 06.02.2015 należyte 

Urząd Morski w Gdyni   84 748,94   84 748,94 24.01.2018 należyte 

Gmina Miasto Ustka 452 986,42   452 986,42 0,00 02.12.2015 należyte 

Gmina Miasto Ustka   135 895,93   135 895,93 17.11.2020 wady i usterki 

Gmina Miasto Ustka 1 265 852,87   1 265 852,87 0,00 04.09.2015 należyte 

Gmina Miasto Ustka   379 755,86   379 755,86 19.08.2020 wady i usterki 

MPWiK S.A. Warszawa 69 925,50     69 925,50 15.11.2017 wady i usterki 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 13 050,00     13 050,00 15.12.2017 wady i usterki 

Gmina Kórnik 429 600,00   429 600,00 0,00 30.11.2015 należyte 

Gmina Kórnik   128 880,00   128 880,00 29.12.2020 wady i usterki 

RZGW w Gdańsku 755 014,26 172 114,54   927 128,80 14.02.2016 należyte 

RZGW w Gdańsku   70 971,03   70 971,03 29.01.2016 należyte 

Urząd Morski w Gdyni 7 342,78     7 342,78 10.12.2017 wady i usterki 

Gmina Miasto Ustka 71 267,20   71 267,20 0,00 15.06.2015 należyte 

Gmina Miasto Ustka   21 380,16   21 380,16 30.05.2020 wady i usterki 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 40 526,83   40 526,83 0,00 19.06.2015 należyte 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.   12 158,05   12 158,05 03.06.2018 wady i usterki 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.   79 468,24   79 468,24 31.01.2016 należyte 

Urząd Morski w Gdyni 921 788,58     921 788,58 30.12.2016 należyte 

Urząd Morski w Gdyni   608 882,39   608 882,39 20.04.2016 należyte 

Urząd Morski w Słupsku   1 649 335,29 1 649 335,29 0,00 18.12.2015 należyte 

Urząd Morski w Słupsku   494 800,59   494 800,59 02.01.2022 wady i usterki 

Razem 12 484 420,55 5 000 391,87 7 664 608,15 9 820 204,27 
 

 
Spółka nie korzysta z gwarancji ubezpieczeniowych na rynku czeskim. 
 
Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego rodzaju).  
 

Stan na 31.12.2015r.  
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Rodzaj zabezpieczenia Kwota zobowiązania Kwota 
zabezpieczenia 

W tym na aktywach 

trwałych obrotowych 

Wekslami 70 000,00 70 000,00 0,00  70 000,00 
     
RAZEM 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 

 
WEKSLE WYDANE WARTOŚĆ     

weksel wydany INTERRISK 70 000,00 Zł 
   
 
Należności warunkowe  
 
Na dzień 31.12.2015 należności warunkowe z tytułu wystawionych w ramach linii gwarancyjnych w 
towarzystwach ubezpieczeniowych gwarancje należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek na 
rynku  polskim wynoszą  2 515 526,65 zł. Spółka nie korzysta z gwarancji ubezpieczeniowych na rynku 
czeskim. 

Identyfikacja podmiotu Stan na 
30.09.2015 Zwiększenie Zmniejszenie Stan na 

31.12.2015 
Data 

wygasnięcia 
Rodzaj 

gwarancji 

EKOMEL Sp. z o.o 5 472,51 0,00 0,00 5 472,51 15.08.2016 wady i usterki 

METALEX PAPROCKI 14 803,28 0,00 0,00 14 803,28 31.08.2016 wady i usterki 

PBO Sp. z o.o 62 545,50 0,00 0,00 62 545,50 15.06.2017 wady i usterki 

PBO Sp. z o.o 14 022,00 0,00 0,00 14 022,00 30.12.2019 wady i usterki 

LECH INSTAL  1 871,57 0,00 0,00 1 871,57 13.01.2016 wady i usterki 

ELEKTROMONT SA 56 631,70 0,00 0,00 56 631,70 29.06.2018 wady i usterki 

ELEKTROMONT SA 186 715,18 0,00 0,00 186 715,18 30.06.2020 wadu i usterki 

KAROS 74 907,00 0,00 0,00 74 907,00 31.10.2017 wady i usterki 

ELZIT 6 807,00 0,00 0,00 6 807,00 15.11.2017 wady i usterki 

PBM OPYRCHAŁ 20 405,70 0,00 0,00 20 405,70 26.08.2017 wady i usterki 

OLMAX 12 546,00 0,00 0,00 12 546,00 29.09.2017 wady i usterki 

SKANSKA S.A. 197 747,93 0,00 0,00 197 747,93 11.09.2017 wady i usterki 

MENARD POLSKA 8 857,06 0,00 0,00 8 857,06 30.04.2020 wady i usterki 

ELEKTRO-CAL 11 933,46 0,00 0,00 11 933,46 30.12.2018 wady i usterki 

KOLB 5 316,60 0,00 5 316,60 0,00 14.10.2015 wady i usterki 

PREUSS PIPE REHABILITATION 10 147,50 0,00 0,00 10 147,50 30.04.2020 wady i usterki 

KAROS (bud. 98) 33 449,85 0,00 0,00 33 449,85 28.02.2019 należyte 

OLMAX Usługi Ogólnobudowlane 20 090,80 0,00 0,00 20 090,80 26.08.2017 wady i usterki 

CETECH (bud. 101) 143 958,60 0,00 0,00 143 958,60 29.04.2020 wady i usterki 

IXO Serwis (bud. 100) 133 725,60 0,00 0,00 133 725,60 30.04.2020 wady i usterki 

NACZKE(bud. 103) 34 320,80 0,00 0,00 34 320,80 14.06.2017 wady i usterki 

NACZKE(bud. 104) 13 615,24 0,00 0,00 13 615,24 30.06.2017 wady i usterki 

NACZKE (bud. 105) 7 823,11 0,00 0,00 7 823,11 30.07.2017 wady i usterki 

STANA 25 403,20 0,00 0,00 25 403,20 28.09.2019 wady i usterki 

WMW 124 422,87 0,00 0,00 124 422,87 30.11.2017 wady i usterki 

STANA 45 895,12 0,00 0,00 45 895,12 16.09.2018 wady i usterki 

PBO Sp. z o.o 43 504,29 0,00 0,00 43 504,29 04.02.2018 wady i usterki 

ENERGOPOL SZCZECIN 1 955,70 0,00 0,00 1 955,70 14.11.2017 wady i usterki 

ELEKTROTIM 192 792,89 2 275,46 0,00 195 068,35 16.02.2016 należyte 

Cetech (bud. 100) 58 719,70 0,00 0,00 58 719,70 29.04.2020 wady i usterki 
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KBW Development 104 742,37 0,00 0,00 104 742,37 02.07.2018 wady i usterki 

PBO Sp. z o.o 14 022,00 0,00 0,00 14 022,00 30.12.2019 wady i usterki 

Ol-TRANS(b.114) 337 628,87 0,00 0,00 337 628,87 11.01.2016 należyte 

Georem(b.118) 62 361,00 0,00 0,00 62 361,00 30.06.2018 wady i usterki 

Brukpol (b.117) 33 137,45 0,00 0,00 33 137,45 30.05.2020 wady i usterki 

El-Ko (b.114) 20 550,97 0,00 0,00 20 550,97 29.10.2020 wady i usterki 

MC Construction(b. 121) I Etap 6 561,52 0,00 0,00 6 561,52 18.06.2018 wady i usterki 

MC Construction(b. 121) II Etap 61 560,34 0,00 0,00 61 560,34 29.02.2016 należyte 

EL-Ko (b.113) 9 248,64 0,00 0,00 9 248,64 29.10.2020 wady i usterki 

Andys(108) 10 669,20 0,00 0,00 10 669,20 09.05.2018 wady i usterki 

CHLECHOWICZ (b.113) 143 295,00 0,00 0,00 143 295,00 17.01.2016 należyte 

ECOL-UNICOL (b.113) 7 655,15 0,00 0,00 7 655,15 15.10.2020 wady i usterki 

ECOL-UNICOL (b.114) 2 659,63 0,00 0,00 2 659,63 15.10.2020 wady i usterki 
STABILIZATOR FUNDAMENTY (b. 
111) 7 601,40 0,00 0,00 7 601,40 11.04.2018 wady i usterki 

SOILTECH (b. 123) 77 490,00 0,00 0,00 77 490,00 18.01.2016 należyte 

STANA Stankiewicz (111) 0,00 14 143,97 0,00 14 143,97 11.04.2018 wady i usterki 

Tektonika Latowska (118) 0,00 9 790,80 0,00 9 790,80 29.02.2016 należyte 

Naczke Kazimierz (126) 0,00 16 728,00 0,00 16 728,00 28.02.2016 należyte 

Chlechowicz Adam (114) 0,00 8 313,72 0,00 8 313,72 12.12.2020 wady i usterki 

Razem 2 469 591,30 51 251,95 5 316,60 2 515 526,65     
 
 
 
ALMOR Sp. z o.o.  
 
Nie wystąpiły 
 

12. Zarządzanie zasobami finansowymi i ich ocena -  zdolność wywiązywania się z zaciągniętych 
zobowiązań oraz przeciwdziałania zagrożeniom 

 
Wskaźniki płynności obrazujące zdolność Emitenta i Spółki zależnej  do regulowania bieżących zobowiązań 
ukształtowały się odpowiednio:  
 
 
 
 

                                                                             31.12.2015r.  
 
                                        aktywa krótkoterminowe  
1. Wskaźnik płynności     ---------------------------------------     =                 1,2344             
                                     zobowiązania krótkoterminowe  
 
                                           aktywa krótkoterminowe - zapasy  
2.Wskaźnik wys. płynności -------------------------------------     =                 1,2255         
                                        zobowiązania krótkoterminowe  
 
 
Zarząd Emitenta stara się przyjmować do realizacji zamówienia z odpowiednio wysokim poziomem 
rentowności co w świetle Ustawy o zamówieniach publicznych oraz sytuacji rynkowej nie zawsze jest 
możliwe. Jednocześnie działania w postaci restrukturyzacji Spółki dominującej i jej dostosowania do 
obecnych warunków przyczyniły się do obniżenia poziomu kosztów, takich jak kooperacja, koszty transportu, 
wynajem specjalistycznego sprzętu. 
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Wieloletnie doświadczenia i współpraca zarówno z dostawcami jak i z odbiorcami owocuje skracaniem cyklu 
spłaty należności, przy jednoczesnym wydłużaniu cyklu spłaty zobowiązań.  
 

13. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ocena czynników i nietypowych 
zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności gospodarczej 

  
Istotnymi czynnikami dla działalności Grupy NAVIMOR-INVEST S.A. są: 
 
- kurs PLN w stosunku do EURO i CZK, 
- prognozy makro gospodarcze na 2015r. i dalsze lata jak i ich realne przełożenie na gospodarkę 
uwzględniające ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, 
- oprocentowanie kredytów,  
- wielkość popytu na nowe inwestycje szczególnie na rynku polskim i czeskim, 
- planowane inwestycje z zakresu ochrony i modernizacji infrastruktury śródlądowej w Polsce i Czechach oraz 
procesy ich realizacji, 
- otwartość rynków polskiego i zachodnich na zagranicznych wykonawców  i podwykonawców, 
- ograniczenie możliwości lokowania zamówień u podwykonawców ze względu na posiadanie przez 
wykonawcę odpowiednich uprawnień i certyfikatów, 
 
Wszystkie przedstawione w/w czynniki będą miały kluczowy wpływ na dalszą działalność NAVIMOR-INVEST 
S.A. i ALMOR sp. z o.o. 
 
Czynniki determinujące wyniki Spółki dominującej: 
 
1.  Ze względu na specyfikę działalności Spółek 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 
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 podejmowanych 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 2014r.i lata następne oraz wydatki na inwestycje infrastrukturalne przewidziane następne lata.  
 
Czynniki powyższe mają dla Spółek kluczowe znaczenie i decydować będą o dalszych możliwościach 
rozwoju. 
 

14. Zagrożenia w realizacji procesu gospodarczego 
 
 
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które 
wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Oszacowania i osądy poddaje się regularnej 
weryfikacji. Wynikają one z dotychczasowych doświadczeń i czynników, w tym przewidywań co do przyszłych 
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zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Przyjęte szacunki i założenia odzwierciedlają najlepszą 
wiedzę Zarządu nie mniej jednak rzeczywiste wielkości mogą się różnić od przewidywanych. 
 
Podstawowe obszary dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień 
bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i 
zobowiązań w następnym okresie sprawozdawczym to: 
- oszacowanie całkowitych kosztów realizacji nie zakończonych kontraktów, wycenianych na dzień bilansowy, 
- dane dotyczące ogólnoświatowego kryzysu finansowego i gospodarczego. 
 
Na dzień sporządzenia Sprawozdania za rok 2015  Zarządy Spółek nie są w stanie podać i dokonać 
szacunkowych wyliczeń zagrożeń wynikających z dekoniunktury na rynku budowlanym. 
 

15. Czynniki, które będą miały znaczenie na osiągane wyniki w perspektywie kolejnego roku oraz 
inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej,  majątkowej, finansowej, wyniku 
finansowego i ich zmian – czynniki ryzyka i zagrożeń 

 
Czynniki ryzyka i zagrożeń  
 
 
Jako główne składniki ryzyka operacyjnego Spółka zidentyfikowała następujące ryzyka: 
 
1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i rynkową 
 
Na sytuację finansową oraz szeroko pojętą działalność Emitenta i jego Grupy kapitałowej mają, między 
innymi, wpływ czynniki makroekonomiczne, do których zaliczyć można: wzrost produktu krajowego brutto, 
wysokość stóp procentowych, inflację, ogólną kondycję gospodarki, politykę w zakresie podatków, 
prywatyzacji i restrukturyzacji sektorów gospodarki polskiej czy zmiany legislacyjne Długotrwałe 
występowanie niekorzystnych warunków makroekonomicznych może mieć ujemny wpływ na sytuację 
finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej. Wzrost  kursu EURO może mieć znaczny wpływ na rentowność 
niektórych kontraktów, gdyż Spółka korzysta z surowca ( grodzice) pochodzącego z importu. Innym ryzykiem 
są zmieniające się z reguły w górę ceny materiałów, głownie stali, betonu, kamienia i paliw.   
Zarząd Spółki  przyjmuje do realizacji zamówienia z odpowiednio wysokim poziomem rentowności, co jednak  
w świetle Ustawy o zamówieniach publicznych oraz aktualnej sytuacji rynkowej  jest dosyć trudne. 
Jednocześnie działania w postaci dalszej restrukturyzacji Spółki i jej dostosowania do aktualnych warunków, 
przyczyniają się do obniżania poziomu kosztów, takich jak kooperacja, koszty transportu, wynajem 
specjalistycznego sprzętu. 
W celu ograniczenia tych ryzyk, Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny 
wpływ na działalność i wyniki Emitenta, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania. 
 
 
 
2. Ryzyko związane za zmianami regulacji prawnych 
 
Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić d!a Emitenta pewne ryzyko w zakresie 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji z dziedzin prawa: 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółek handlowych, prawa regulującego funkcjonowania 
spółek publicznych, przepisów regulujących działalność gospodarczą. Zmiany te spowodowane są, między 
innymi, koniecznością dostosowywania polskiego prawa do przepisów prawa Unii Europejskiej. Ryzyko dla 
działalności Emitenta stwarza również niejednolita wykładnia przepisów prawa, dokonywana przez sądy 
krajowe, organy administracji publicznej oraz przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
 
3.Ryzyko polityki podatkowej 
 
Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które dodatkowo sformułowane są 
w sposób nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych 
ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy skarbowe, jak i orzecznictwo sądowe w sferze 
podatków nie mają wypracowanych jednolitych stanowisk. Wszystko to sprawia, że polskie spółki narażone 
są na większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych. O ile zaistnieją 
okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych odmienną od 
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przyjętej przez Emitenta, a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, mogą mieć one 
negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju 
 
4. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych 
 
Na działalność Emitenta istotny wpływ może mieć działalność firm konkurencyjnych, które są obecne na 
rynku hydrotechnicznym. Po przekształceniu podmiotu lokalnego jakim był NAVIMOR-INVEST SP. Z O.O. w 
podmiot ogólnopolski, Emitent odnotował znaczny wzrost przychodów co spowodowało, że zdecydowanie 
wzrosła jego pozycja rynkowa, a także postrzeganie firmy jako podmiotu ogólnokrajowego,  który zdolny jest  
wykonywać kontrakty w Polsce jak i za granicą. Zarząd Spółki nie jest w stanie oszacować na dzień dzisiejszy 
tego rodzaju ryzyka.  
 
  
5 Ryzyko związane z podmiotami współpracującymi 
 
Działalność Spółki oparta jest na współpracy z innymi podmiotami, które pracują z Emitentem w związku z 
wykonywaną przez niego działalnością. Trudności podmiotów współpracujących mogą spowodować 
przejściowe kłopoty w osiąganiu oraz zachowaniu celów strategicznych Spółki. Wszelkie trudności przy 
wykonywaniu zleceń przez podmioty współpracujące mogą mieć odzwierciedlenie w pracach nad rozwojem 
działalności Spółki. Zarząd Spółki stara się ograniczać to ryzyko poprzez szacowanie ryzyka współpracy z 
podmiotami mogącymi stwarzać zagrożenia płynności i terminowości realizacji kontraktów. 
Ponadto Spółka stara się obejmować pozycję Generalnego Wykonawcy w realizowanych projektach. Obniża 
to wiele ryzyk - szczególnie w obecnej sytuacji kiedy firmy branżowe borykają się z problemami finansowymi.  
 
Ze względu na charakter wykonywanych usług i dostosowaną do nich kalkulację zapotrzebowania 
materiałowego oraz krótki odstęp czasowy pomiędzy datą przygotowania kalkulacji a datą zakupu materiałów 
stopień narażenia Spółki na ryzyko cenowe kupowanych materiałów jest niski. Spółka nie stosuje 
zaawansowanych metod zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany ceny materiałów.  Ewentualne skutki 
zmiany ceny w skali roku wpływające na rachunek wyników oraz inne całkowite dochody obrazuje tabela 
poniżej: 
 
 

Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany cen 
materiałów i usług podwykonawców 

Wahania 
cen Wpływ na wynik finansowy Wpływ na inne całkowite dochody 
  31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Wzrost cen (-) 0,02 1 101 146,55 1 083 732,16 0,00 0,00 
Spadek cen ( +) -0,02 -1 101 146,55 -1 083 732,16 0,00 0,00 
 
 
 
 
6 Ryzyko związane z utratą wykwalifikowanych pracowników 
 
 
Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera jakość pracy osób zarządzających. Emitent nie może zapewnić, 
że ewentualna utrata niektórych pracowników, szczególnie na stanowiskach kierowniczych nie będzie miała 
negatywnego wpływu na działalność, sytuację finansową i wyniki Emitenta.  Wraz z odejściem kluczowych 
osób z kierownictwa, Emitent mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z 
zakresu zarządzania i działalności operacyjnej podmiotu. Działalność Emitenta oraz  perspektywy rozwoju, są 
w dużej mierze zależne również od wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji pozostałych pracowników. Popyt 
na specjalistów z branży, w których operuje Spółka oraz działania konkurencji mogłyby doprowadzić do 
odejścia kluczowego personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej 
wiedzy, doświadczeniu oraz kwalifikacjach w branży hydrotechnicznej. 
 
7.Ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi 
 
Przy realizacji zamówień istnieje ryzyko związane z panującym klimatem. Występują klasyczne ryzyka 
klimatyczne tzn.: w zimie większe opady śniegu i wysokie mrozy, w lecie lokalne lub większe podtopienia i 
powodzie albo wysokie stany wód, które okresowo mogą utrudniać lub wstrzymywać prace. Rzadszym , ale 



 

SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ   za  rok  2015 Strona 37 
 

jednak możliwym do wystąpienia są jeszcze ryzyka geologiczne w miejscach, w których realizowane są 
prace.    
 
 
8. Ryzyko związane z zadłużeniem 
 
Spółka w celu obsługi bieżącej działalności korzysta z kredytu w rachunku bieżącym. Każda potencjalna 
utrata wpływów ze spłaty należności Spółki może spowodować zagrożenie spłaty zaciągniętych zobowiązań 
kredytowych oraz zaciągniętych pozostałych zobowiązań. Jednak wieloletnie doświadczenia i współpraca 
zarówno z dostawcami jak i z odbiorcami owocuje skracaniem cyklu spłaty należności, przy jednoczesnym 
wydłużaniu cyklu spłaty zobowiązań.  
 
Spółka korzysta w swej działalności z zewnętrznych źródeł finansowania jakimi są w szczególności kredyty 
bankowe. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmiany stopy procentowej.  Podstawa oprocentowania 
dla poszczególnych kredytów jest WIBOR 3 M dla kredytów w PLN. Marża banku jest stała. W związku z tym 
istnieje ryzyko wahania stopy procentowej. Ze względu na niski poziom zadłużenia (na dzień bilansowy 
31.12.2015 wynosi 1 353 600,00) Spółka ocenia, że ryzyko stopy procentowej  nie stanowi zagrożenia dla  
sytuacji finansowej Spółki. 
W taeli poniżej została przedstawiona analiza wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych 
dochodów w odniesie do potencjalnego wahania stopy procentowej w górę lub w dół o 2%. 
 

 
 
9. Ryzyko walutowe  
 
Analiza wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w odniesieniu do aktywów i 
zobowiązań finansowych oraz wahań kursów poszczególnych walut do PLN zakłada wzrost lub spadek 
kursów walut o 2 % w stosunku do kursu zamknięcia obowiązującego na poszczególne dni bilansowe, została 
przedstawiona w tabeli poniżej: 
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Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w ocenie Zarządu Emitenta sytuacja finansowa NAVIMOR-
INVEST S.A.  jest stabilna. 
 
 
Na podstawie zebranych danych z roku poprzedniego i lat ubiegłych można wskazać następujące czynniki 
mające najistotniejszy wpływ na działanie Spółek: 
 
 
15.1 Czynniki wewnętrzne  
 
1. Współdziałanie z innymi firmami; 
2. Alianse strategiczne; 
3. Kreowanie przedsiębiorczości pracowników i menadżerów; 
4. Wizerunek i wiarygodność Spółki; 
5. Optymalizacja kosztów; 
6. Efektywniejsze wykorzystanie zasobów, budowanie potencjału konkurencyjnego; 
7. Budowanie profesjonalnej kadry zarządzającej zarówno do wyceny projektów jak i ich realizacji 

poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji istniejących zasobów ludzkich oraz poszukiwanie na 
zewnątrz odpowiednich specjalistów oraz ich koszt.  

  
 
15.2 Czynniki zewnętrzne  
 
1. Stawki podatkowe, opłaty ZUS, kursy walut, oprocentowanie kredytów; 
2. Prawo zamówień publicznych; 
3. Koniunktura gospodarcza; 
4. Globalizacja gospodarki; 
5. Polityka fiskalna państwa; 
6. Kondycja sektora finansów publicznych; 
7. Kondycja finansowa i zdolność do zaciągania kredytów inwestorów prywatnych. 
8. Tendencje rozwoje dla danego sektora usług; 
9. Skala i poziom konkurencji. 
10. Poziom inwestycji w budownictwo infrastrukturalne. 
11. Poziom kompetencji kadr reprezentujących stronę zamawiającą oraz jej dynamika działań. 
12. Ceny materiałów budowlanych oraz ropopochodnych i energii; 
13. Warunki pogodowe i klimatyczne; 
14. Jakość prac wykonywanych przez firmy podwykonawcze oraz ich kondycja finansowa. 
15. Zmiany zakresów oraz technologii i procedury związane z ich wprowadzaniem wydłużające okresy 

realizacji i podnoszące koszt projektów.  
 
Przedstawione czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne w zasadniczy sposób będą wpływać na dalszą 
działalność Spółek, zarówno w perspektywie planów krótkoterminowych (rocznych) jak i planów 
długoterminowych. Przedstawione powyżej czynniki nie są zależne wyłącznie od Spółek. 
 
 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na czynniki wewnętrzne, czyli te, na które Zarządy Spółek mają możliwość 
wpływu. Głównym zadaniem na ten i na nadchodzący rok, jest poprawa efektywności działania Spółek oraz 
ciągłe budowanie świadomości każdego pracownika, iż wyniki Spółek zależą od pracy całego zespołu.  
 
Ważne są inwestycje w zasoby ludzkie poprzez szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne, skierowane do 
pracowników o dobrych perspektywach rozwoju - głównie z zakresu przetargów  publicznych i jakości 
kierowania projektami.  
 
Od dłuższego już czasu Spółka dominująca przystępuje do przetargów w oparciu o wypracowane wcześniej 
doświadczenia i stara się to robić na stosunkowo bezpiecznych marżach. Jest to następstwem coraz 
lepszego przygotowania kadry oraz doświadczeń jakie zdobyła przez wiele lat funkcjonowania w branży. 
Poprzez rozważne ofertowanie nieustannie badany jest rynek hydrotechniczny oraz poszukiwani są nowi 
inwestorzy. Jako podmiot specjalizujący się w wąskim zakresie budownictwa inżynieryjnego czyli w 
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budownictwie hydrotechnicznym, NAVIMOR-INVEST S.A. stara się startować  w przetargach, w których  
warunkiem przystąpienia jest posiadanie unikatowych referencji.  
Ponadto Spółka stara się obejmować pozycję Generalnego Wykonawcy w realizowanych projektach. Obniża 
to wiele ryzyk - szczególnie w obecnej sytuacji kiedy firmy branżowe borykają się z problemami finansowymi.  
 
Czynniki powyższe mają dla Spółki istotne znaczenie i decydować będą o dalszych możliwościach rozwoju. 
 
Znaczącymi czynnikami dla działalności NAVIMOR-INVEST S.A. oraz ALMOR Sp. z o.o. są prognozy makro 
gospodarcze na 2015r. i dalsze lata jak i ich realne przełożenie na gospodarkę. Ponadto wzrost kursu EURO 
może mieć znaczny wpływ na rentowność  niektórych kontraktów, gdyż Spółka korzysta z surowca ( grodzice) 
pochodzącego z importu.  
Istniejące ryzyko ujawniania w trakcie wykonywania prac, błędów projektowych, może spowodować również 
znaczne opóźnienia bądź  czasowe wstrzymanie prac na kontraktach  i wygenerować może dodatkowe 
koszty.  
 
 
Czynnikiem jaki spowodował osiągnięcie mniejszego poziomu przychodów i słabszego niż w porównywalnym 
okresie roku poprzedniego wyniku finansowego Spółki dominującej, był 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.  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. 
  
 
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. 

 

Emitent informuje także, że  w dniu 23 kwietnia 2015 roku, podjęto Uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie  i 
wprowadzenia akcji Spółki  do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.   

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym postanowiło wyrazić zgodę na przeniesie wszystkich akcji 
Spółki zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D,D1 ( „Akcje” ), notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu 
na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanowiło wyrazić zgodę na  ubieganie 
się przez Spółkę  o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd 
Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały. 

 
Zarząd  Spółki zależnej  informuje także,  że  Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił w dniu 17 
grudnia  2015r. prawa ochronnego, na znak towarowy słowno-graficzny ALMOR  zgłoszony w dniu 
13.03.2015r. za numerem Z - 440161. 
 
Emitent prezentuje poniżej  znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego.  
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16. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w Grupie kapitałowej 
 
1. Zwiększenie zaangażowanie w ofertowanie i marketing. 
2. Poszukiwanie nowych kontrahentów do współpracy, o referencjach i doświadczeniu które  
            pozwoli na uczestnictwo w robotach wykraczających poza dotychczasową działalność np.  
            remonty wałów i zbiorniki retencyjne. 
3. Konieczność utrzymania parku maszynowego w zadawalającym stanie poprzez remonty i  
            ewentualne zakupy uzupełniające, zwiększenie nadzoru nad wykorzystaniem sprzętu na     
            budowach i dokładne rozliczanie czasów pracy. 
4. Optymalizacja procesów produkcyjnych i administracyjnych. 
5. Poprawa płynności finansowej Spółki poprzez wspólne wykorzystanie możliwości i środków     
            Spółki i Oddziału w Pradze oraz Spółki zależnej. 
6. Skoncentrowanie się na inwestycjach prywatnych. 
 
 
 

17. Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółek za  2015 rok 
 
17.1. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki dominującej - brutto za rok 2015. 

 

  
Stan na koniec roku 

2015     
Członkowie Organów       

     
Zarządzających z tytułu  z powołania z umowy o pracę nagrody/premie 
K.Kosiorek-Sobolewski 212 945,00 292 149,06 76 975,00 
T.Marcinkowski 138 800,00 185 370,00 29 000,00 
W.Czarnecki 0.00                     208 952,50 0.00 

Razem Zarząd 351 745,00 686 471,56 105 975,00 
 

17.2. Wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej za rok 2015 
 
 
  z powołania z umowy o pracę nagrody/premie 
Rada Nadzorcza:       
M. Formella 22 907,49 0.00 0.00  
J. Kosiorek-Sobolewska 32 550,00 0.00 0.00  
D. Wruck 32.550,00 0.00 0.00  
W. Kołakowski 42 064,59 0.00 0.00  
K. Gromulski 32 550,00 0.00 0.00  
M. Bielenia 32 550,00 0.00 0.00  

Razem Rada Nadzorcza 195 172,08 0.00 0.00 
 
 
 
17.3. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki zależnej - brutto za rok 2015. 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
Spółka zależna nie wypłaca wynagrodzeń Członkowi Zarządu. 
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18. Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w 
przypadku ich odwołania z zajmowanego stanowiska 

 
  

1.   Spółka zawarła w dniu 31.07.2012r. z Panem Krzysztofem Kosiorek-Sobolewskim „Umowę z 
osobą zarządzającą”, natomiast w dniu 09 sierpnia 2013r. popisany został Aneks nr 2 do powyższej 
Umowy  ( z dnia 31.07.2012r.)  na mocy którego strony ustaliły że; 
-  w przypadku rozwiązania Umowy z jakiegokolwiek powodu, Zarządzającemu przysługuje odprawa 
pieniężna w wysokości sześciomiesięcznego średniego wynagrodzenia wypłaconego w okresie 6 
miesięcy poprzedzających dzień rozwiązania Umowy (dla uniknięcia wątpliwości średnie 
wynagrodzenie traktowane jest jako wynagrodzenie otrzymane przez Zarządzającego na podstawie 
Umowy, w tym premie regulaminowe oraz uznaniowe, a także wartość innych świadczeń 
wypłaconych (lub należnych) Zarządzającemu przez Spółkę). 
2.  Spółka zawarła w dniu 28 kwietnia 2014r. z Panem Krzysztofem Kosiorek-Sobolewskim  

      Umowę o pracę, na mocy której strony ustaliły, że : 
 - w przypadku rozwiązania niniejszej umowy o pracę z powodu innego niż jeden z określonych w par. 
52 Kodeksu Pracy, Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości sześciomiesięcznego  
średniego wynagrodzenia wypłaconego w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień rozwiązania 
niniejszej umowy o pracę (dla uniknięcia wątpliwości średnie wynagrodzenie traktowane jest jako 
wynagrodzenie otrzymane przez Pracownika na podstawie niniejszej umowy o pracę, w tym premie 
regulaminowe oraz uznaniowe, a także wartość innych świadczeń wypłaconych przez Pracodawcę 
lub należnych Pracownikowi ). 

 
 
 
 
 
19. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i   
      Autoryzowanego Doradcy 
 
 
 
 
 
 
Wynagrodzenie Biegłego 
 
Rok 2015 
 
Zgodnie z umową zawartą w dniu 27.07.2015r. - pomiędzy Spółką a Kancelarią Biegłego Rewidenta AUDYT-
PRO Władysław Pietrzak z siedzibą w Osielsku  - o przeprowadzenie przeglądu śródrocznego jednostkowego 
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 
czerwca 2015 roku - wynagrodzenie audytora  wyniosło 13.000,00 zł netto.  
 
Zgodnie z umową zawartą w dniu 18.02.2016r. - pomiędzy Spółką a firmą  UHY ECA Audyt spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k. z siedzibą w Krakowie ( 31-523) 
- o przeprowadzenie badania  jednostkowego sprawozdania finansowego NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 
obrotowy 2015 tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wraz ze sporządzeniem opinii uzupełnionej o 
raport z badania oraz  badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NAVIMOR-
INVEST za rok obrotowy 2015 tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wraz ze sporządzeniem opinii 
uzupełnionej o raport  z badania -   wynagrodzenie audytora  wynosi 26.000,00 zł netto. 
 
W Oddziale w Czechach  sprawozdanie finansowe bada Biegły rewident  działającego pod firmą  „CCS Audit 
” z siedzibą w Pradze, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Oddziału NAVIMOR-INVEST 
S.A. w Pradze za rok obrotowy 2014 tj. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 
Cena za audyt rocznego sprawozdania wynosi    45.000,00  CZK. Umowa dotyczyła badania sprawozdania 
finansowego wg czeskich standardów rachunkowości. 
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Rok 2014 
 
Zgodnie z umową zawartą w dniu 26.09.2014r. - pomiędzy Spółką a Biurem Konsultingowym Rewizji i 
Doradztwa Gospodarczego „AUDIT-DOR” mgr Jarzy Saladra w Bydgoszczy - o przeprowadzenie badania 
jednostkowego sprawozdania finansowego Centrali w Gdańsku i zbiorczego sprawozdania finansowego 
NAVIMOR-INVEST S.A. obejmującego Centralę w Gdańsku wraz z Oddziałem w Czechach, sporządzanych 
wg stanu na dzień 31.12.2014r. i za rok kończący się w tym dniu oraz zbadanie ksiąg rachunkowych; 
zakończonego sporządzeniem opinii i raportu  --   wynagrodzenie audytora  wynosi 19.000,00 zł netto.  
Zgodnie z umową zawartą w dniu 26.09.2014r. - pomiędzy Spółką a Biurem Konsultingowym Rewizji i 
Doradztwa Gospodarczego „AUDIT-DOR” mgr Jarzy Saladra w Bydgoszczy - o przeprowadzenie badania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A., sporządzanego 
wg stanu na dzień 31.12.2014r. i za rok kończący się w tym dniu oraz zbadanie ksiąg rachunkowych; 
zakończonego sporządzeniem opinii i raportu  --   wynagrodzenie audytora  wynosi 3.500,00 zł netto. 
W Oddziale w Czechach  sprawozdanie finansowe bada Biegły rewident  działającego pod firmą  „CCS Audit 
” z siedzibą w Pradze, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Oddziału NAVIMOR-INVEST 
S.A. w Pradze za rok obrotowy 2014 tj. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 
Cena za audyt rocznego sprawozdania wynosi  35 000,00 CZK. Umowa dotyczyła badania sprawozdania 
finansowego wg czeskich standardów rachunkowości 
 
 
 
Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy 
 
Dane za rok 2015. 
 
W  2015 roku Spółka nie korzystała z usług Autoryzowanego Doradcy. 
  
Dane za rok 2014.  
 
W  2014 roku Spółka nie korzystała z usług Autoryzowanego Doradcy. 
 
 
20. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 

jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności   
  

 
 
W okresie objętym sprawozdaniem zdarzenia takie nie wystąpiły. 
 
 
 
 
21. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego 
      bilansu, w tym z punktu widzenia płynności kapitałowej Emitenta   
 
Na koniec 2015 roku największą część majątku Grupy Kapitałowej stanowią środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty, których udział w sumie bilansowej wyniósł 28,6%. Drugą najistotniejszą pozycją aktywów są 
należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, które łącznie odpowiadają za 24,9% majątku 
Grupy. Grupa nadal finansuje swoją działalność przede wszystkim z kapitałów obcych. Udział tych kapitałów 
w pasywach wzrósł w 2015 roku o 5,8 punktu procentowego i wyniósł 63,9 %. Największą pozycją kapitałów 
obcych są zobowiązania z tytułu dostaw i usług, stanowią one 32,7% sumy bilansowej. 
 
 
 

 
22. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy kapitałowej Emitenta     
 
Emitent informuje, że podtrzymuje kierunki polityki rozwoju Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A. , które 
wskazane zostały powyżej w pkt 13, 14, i 15 uwzględniając czynniki oraz zdarzenia, jakie wystąpiły w 2015 
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roku i miały bezpośredni wpływ na zanotowane w 2015 roku wyniki finansowe, a także których wystąpienie 
ma wpływ na lata następne funkcjonowania Spółek z Grupy kapitałowej NAVIMOR-INVEST S.A.  
 
Gdańsk, dnia 21 marca 2016 roku. 
 
                                                                                        ZARZĄD 
                                                                             NAVIMOR-INVEST S.A 
 
 
Tomasz Marcinkowski   Wiesław  Czarnecki   Krzysztof Kosiorek-Sobolewski         
Wiceprezes Zarządu                   Wiceprezes Zarządu  Prezes Zarządu                                                                           
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NAVIMOR-INVEST S.A.  z siedzibą  w Gdańsku 
na temat stosowania przez Emitenta  

zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie  
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 
Zarząd NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, informuje, że zasady ładu korporacyjnego 
wynikające z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” są stosowane przez Emitenta, 
zgodnie z oświadczeniem zawartym w formie raportu bieżącego pod  numerem 30/2011 z dnia 25 
października 2011 roku. 
W 2015 roku Emitent nie stosował lub stosował w ograniczonym zakresie następujące Dobre Praktyki: 
Zasada nr 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi 
komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. 
Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, 
umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.  
Komentarz Emitenta: Spółka przestrzega powyższą zasadę z wyjątkiem rejestrowania, transmitowania i 
upubliczniania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet. Powodem niestosowania 
zasady w całości jest zbyt wysoki, w stosunku do możliwych do osiągnięcia korzyści, koszt przeprowadzenia 
transmisji z planowanego miejsca odbycia obrad WZA. Emitent nie wyklucza jednak, iż w przyszłości 
wprowadzi transmisję, rejestrację i upublicznianie obrad walnego zgromadzenia.  
Zasada nr 5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać 
indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl 
Komentarz Emitenta: Spółka nie stosuje powyższej zasady ponieważ wszystkie ważne informacje 
niezbędne dla inwestorów umieszczane są na internetowej stronie Spółki. Emitent rozważa jednak możliwość  
poszerzenia w przyszłości sekcji relacji inwestorskich z wykorzystaniem indywidulanej sekcji znajdującej się 
na stronie www.gpwinfostrefa.pl 
Zasada nr 16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport 
miesięczny powinien zawierać co najmniej:  
· informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,  
· zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie 
objętym raportem,  
· informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie 
objętym raportem,  
· kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które 
dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji 
raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 
analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.  
Komentarz Emitenta: Spółka nie stosuje powyższej zasady ponieważ nie publikuje raportów miesięcznych. 
W ocenie Emitenta publikowane przez Spółkę raporty bieżące i okresowe, w sposób wystarczający 
zapewniają informacje o Emitencie, niezbędne dla akcjonariuszy i inwestorów. Spółka poza tym odstępstwem 
zapewnia przejrzystą politykę informacyjną prowadzoną rzetelnie i terminowo. 
         
Gdańsk, dnia  21 marca  2016 roku. 
 
 
 
 
                                                                                        ZARZĄD 
                                                                             NAVIMOR-INVEST S.A. 
 
Tomasz Marcinkowski   Wiesław  Czarnecki   Krzysztof Kosiorek-Sobolewski         
Wiceprezes Zarządu                   Wiceprezes Zarządu  Prezes Zarządu                                                                                       
 


