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CZĘŚĆ OGÓLNA
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1.1 Dane identyfikujące Grupę Kapitałową

1.1.1 Nazwa Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Navimor-Invest

1.1.2 Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jednostka dominująca jest zarejestrowana pod firmą:

Navimor-Invest S.A.

1.1.3 Siedziba jednostki dominującej

Siedzibą jednostki dominującej jest Gdańsk, 80-266, ul. Grunwaldzka 212.

1.1.4 Numer statystyczny (REGON) jednostki dominującej

Urząd Statystyczny w Gdańsku nadał jednostce dominującej statystyczny numer identyfikacyjny:

190005760

1.1.5 Numer identyfikacji podatkowej (NIP) jednostki dominującej

Urząd Skarbowy w Gdańsku nadał jednostce dominującej numer identyfikacji podatkowej:

583-000-05-81

1.1.6 Organy jednostki dominującej

W badanym okresie Zarząd sprawowali:

Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski - Prezes Zarządu

Pan Wiesław Czarnecki - Wiceprezes Zarządu

Pan Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

numer KRS 0000370231. Rejestracji dokonano dnia 16.11.2010. Przedłożono nam wyciąg

z rejestru z dnia 22.02.2016 z ostatnim wpisem z dnia 11.01.2016.

Zgodnie z informacją Zarządu nie nastąpiły kolejne zdarzenia wymagające wpisu.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków

zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
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W badanym okresie w Radzie Nadzorczej zasiadali:

Pan Wojciech Kołakowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Małgorzata Formella - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Danuta Wruck - Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Gromulski - Członek Rady Nadzorczej

Pani Joanna Kosiorek-Sobolewska - Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Bielenia - Członek Rady Nadzorczej

1.1.7 Prokura

W badanym okresie prokura została udzielona:

Pan Adam Zaorski - prokura samoistna

Pani Joanna Pochyluk -

1.2 Podstawy prawne

1.2.1 Statut jednostki dominującej

1.2.2 Przedmiot działalności jednostki dominującej

Zasadniczym przedmiotem działalności jednostki dominującej są:

–

–

–

–

–

Rzeczywisty przedmiot działalności jest zgodny z zarejestrowanym przedmiotem działalności.

roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków.

prokura samoistna (do 22.12.2015 roku)

naprawa i konserwacja maszyn,

naprawa i konserwacja statków i łodzi,

Podstawą działalności jednostki dominującej jest umowa Spółki z dnia 11.10.2010, zawarta

przed notariuszem Witoldem Ogiegło w kancelarii notarialnej w Gdańsku, ul. Dmowskiego 15/7,

pod sygnaturą akt Repertorium A 8601/2010, z późniejszymi zmianami.
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1.2.3 Kapitał zakładowy

Akcje w Jednostce dominującej posiadają:

Tomasz Marcinkowski

1.3 Informacje o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej

a)

- Navimor-Invest S.A.

b)

- Almor Sp. z o.o.

1.4

3 687,70 0,66

ZBM „Zremb-Chojnice" S.A.

100%

8 066,00 1,45

36 877

Pozostali akcjonariusze

ilość akcji wartość nominalna 

akcji

%

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zostało zbadane przez „AUDIT-DOR"

Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra. O zbadanym

skonsolidowanym sprawozdaniu wydano opinię bez zastrzeżeń.

Kapitał zakładowy Spółki nie uległ w badanym okresie zmianom i wynosi PLN 557.760,00.

Składa się z 5.577.600 akcji o wartości nominalnej PLN 0,10 każda.

4 587 800 458 780,00 82,25

Wiesław Czarnecki 358 840 35 884,00 6,43

Krzysztof Kosiorek-Sobolewski 80 660

51 342,30

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia

Akcjonariuszy z dnia 23.04.2015.

9,21513 423

Zweryfikowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe złożono w Urzędzie Skarbowym dnia

29.04.2015 i Sądzie Rejonowym dnia 27.04.2015.

5 577 600 557 760,00

Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

jednostka dominująca

jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej:

Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok

obrotowy

Spółka Navimor-Invest S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ZBM Zremb-Chojnice

z siedzibą w Chojnicach. Konsolidacji na wyższym szczeblu dokonuje spółka ZBM Zremb-

Chojnice S.A. 
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1.5

1.6

Nazwa jednostki
Podmiot uprawniony do 

badania

Navimor-Invest S.A.
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. 

Sp.k.

Badanie przeprowadzono w miesiącu lutym i marcu 2016 i zakończono w dniu 21.03.2016.

Badający uzyskali wszelkie żądane informacje i wyjaśnienia. 

Nie stwierdzono ograniczeń zakresu badania. 

Badanie zostało przeprowadzone przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k.) z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisaną na listę podmiotów

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115.

Dnia 21.03.2016 Zarząd jednostki dominującej potwierdził pisemnie kompletność

sporządzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wykazanie wszelkich

zobowiązań warunkowych oraz poinformował o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dacie

31.12.2015 do dnia złożenia oświadczenia.

bez zastrzeżeń31.12.2015

Oświadczamy, iż zarówno podmiot uprawniony UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej: ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. k.) jak i biegły rewident spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej

i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu. Fakt bezstronności został potwierdzony pisemnie.

Biegłym rewidentem reprezentującym podmiot jest Piotr Woźniak, numer ewidencyjny 11625.

Biegłym rewidentem kierującym badaniem jest Anna Ławniczak, numer ewidencyjny 13066. 

Podstawą przeprowadzenia badania jest umowa zawarta w dniu 18.02.2016 z Zarządem

Navimor-Invest S.A.. Biegły rewident został wybrany na audytora Navimor-Invest S.A. uchwałą

Rady Nadzorczej z dnia 10.02.2016.

Informacje o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych

Rodzaj opinii
Dzień 

bilansowy

Dane identyfikujące podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego

sprawozdania finansowego
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2. ANALIZA FINANSOWA

2.1 Ogólna analiza sprawozdania finansowego

Aktywa

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

Aktywa

2,7

1,0

Pochodne instrumenty 

finansowe
0,0 0,0

Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego

0,0Pożyczki 0,0 0,0 2,0 0,0

10 992,1 24,9 14 910,3 36,1 12 963,4 31,3

280,0

12 625,9 28,6

100,0

Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty

4,24 736,5

4,4

2,8

0,0

366,7

1,1

0,5

Nieruchomości 

inwestycyjne

Zapasy

24,1 10 700,9

Krótkoterminowe 

rozliczenia 

międzyokresowe

1 856,5

0,0

0,0

Akcje spółek 

notowanych
144,0

Pozostałe aktywa 

długoterminowe
317,5 0,7 388,7 0,9 478,3 1,2

Należności z tytułu 

dostaw i usług oraz 

pozostałe należności

4,2

34,227,9

41 256,2

11 489,9

100,0

72,028 705,9 65,0

1 142,4

100,0

28 601,6

1 104,5

0,0

35,0

0,0

10 626,8 25,9

1 273,8

1,3

28,0

0,5

Inwestycje 

w jednostkach 

zależnych

11 559,812 654,6

1 947,0

TPLNTPLN

466,3

285,2Wartości niematerialne

0,0

0,9

0,0

0,3 0,7

31.12.2014

207,4

400,0

0,0 0,0

0,06,0

9 566,4 23,1

69,4 29 868,3

10,7

212,0

6,0

0,7

%

Rzeczowe aktywa trwałe

%
31.12.2015

TPLN

44 132,0

31.12.2013
%

15 426,1

2,0

14 248,3

41 428,1

529,0

3,1

814,9

30,6

1 727,6

0,0
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Pasywa

Kapitał własny

Kapitał własny ogółem

Pasywa

-4,1

19,4 7 834,8 19,0 7 834,8 18,9

7,8

Pozostały kapitał 

zapasowy
8 565,2

31.12.2015

557,8

31.12.2013

TPLN

100,0

Kredyty, pożyczki i inne 

instrumenty dłużne
458,0

100,0 41 256,2

3 698,9

Leasing finansowy

8,7

52,7

4 767,2

2,3

Zobowiązania i rezerwy 

z tytułu świadczeń 

pracowniczych

705,2

Krótkoterminowe 

rozliczenia 

międzyokresowe

27,1

999,2

7,5

1,3

4 686,4

207,9

11,7

0,5 466,9

1 843,3

Pozostałe rezerwy 

krótkoterminowe

1,0

Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania
14 430,7 32,7 10 904,4 26,4 12 909,2

0,1

Zobowiązania 

długoterminowe
4 926,1 11,2 3 408,9 8,2 5 377,9 13,0

Zobowiązania i rezerwy 

z tytułu świadczeń 

pracowniczych

29,4 0,1 17,4 0,0 16,3

20 870,4

4,4

49,920 548,9

1,1

100,041 428,1

11,4

527,3

Kapitał zakładowy

%%
TPLN

1,3 557,8

3 453,3

Kapitał ze sprzedaży 

akcji powyżej ich 

wartości nominalnej

8,33 453,3

Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego

2 101,0

213,4 0,5 332,1

4 254,4 10,3

Kredyty, pożyczki i inne 

instrumenty dłużne
1 219,3

0,8

2,8 0,0 0,0 0,0 0,0

389,0

31,2

Inne zobowiązania

8,3

Zysk (strata) z lat 

ubiegłych

15 907,9

-1 438,2 1,8
Zysk (strata) netto 

okresu bieżącego

Kapitały rezerwowe 4 804,1

0,0

36,5

0,9

0,0

1,7

351,3 0,8

3 575,2

%

1,4

8,4

557,8

31.12.2014

4,8 2 021,4 4,9 5,0

Leasing finansowy 410,6

0,0 15,5

0,0

3 290,4

TPLN

1,3

10,9 4 770,2 11,6

3 453,3

42,1

1 650,9

15 179,8

0,0 -920,5 -2,2 -1 677,9

0,9 421,8

-3,3

17 298,4

757,44,0

36,0

2 060,8

1,0 0,0

44 132,0

50,4
Zobowiązania 

krótkoterminowe
23 255,6

Pozostałe zobowiązania 

długoterminowe
1 165,8 2,6 1 156,7 2,8 2 968,7 7,2

Udziały niekontrolujące 42,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

15 950,3 36,1 17 298,4 41,9 15 179,8 36,6
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Działalność zaniechana 0 - 0 - 0

406,0

5 972,2

3 714,8

% TPLN

0,0

Koszty sprzedanych 

produktów, usług, towarów 

i materiałów

- 0,0

Wynik netto przypadający 

akcjonariuszom jednostki 

dominującej

-1 438,2 -187,1 1 650,9 -

-9,7

Wynik netto roku 

obrotowego
-1 425,8 -186,4 1 650,9 118,0 757,4

757,4

Wynik przypadający na 

udziały niekontrolowane
12,4 -

-32,736,2757,3

3 630,7

118,0

112,0 920,4

711,3-42,9

-42,9

805,6

212,5

0,0

Wynik z działalności 

operacyjnej

-8,6 68 343,6

3 838,9 -34,2

Zmiany w sprawozdaniu z zysków i strat w cenach bieżących

150,4

1 650,9

Pozostałe koszty operacyjne

555,9

4 548,2

1 951,2

1 801,3

Wynik brutto ze sprzedaży

Pozostałe przychody 

operacyjne

-10,5

71 604,3

2015/2014

4 038,5 11,2

-199,1

48,2

0,0

2015

4 293,0

-2,3

-1 785,6

Koszty finansowe

356,8

Wynik netto z działalności 

kontynuowanej

2014

0,0

2014/2013

-6,1

0,0

Koszty ogólnego zarządu

60 162,3

62 484,6

-45,9 4 754,6

Przychody netto ze 

sprzedaży produktów, usług, 

towarów i materiałów

2 322,3

Koszty sprzedaży 

TPLN

-171,0

-12,1Przychody finansowe

Wynik przed 

opodatkowaniem

Podatek dochodowy

76 358,9

-2,3

-10,6

123,6

6 091,6

248,6

-339,2

757,4

2013

826,1

-1 425,8 -186,4

TPLN

5 837,1

%

-1 385,1

3 259,2

-359,8

-12,1

64 050,6
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2.2 Wybrane wskaźniki finansowe

%

Rentowność sprzedaży netto

%

Rentowność sprzedaży brutto 

%

Rentowność kapitału własnego ROE

%

Suma aktywów (stan średni)

Przychody ze sprzedaży

2013

41 428,1

-3,34

2014

-2,28

3,72

2,42

Przychody ze sprzedaży

Kapitał własny (stan średni)

-1 425,8

Wynik finansowy netto

Wynik finansowy netto

Wynik finansowy netto

Wynik ze sprzedaży

Suma bilansowa

-8,59

Rentowność majątku ROA

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

TPLN

44 132,0

2015

1,63

41 256,2

6,236,28

5,1510,17

1 650,9Wynik finansowy netto

0,99

TPLN

3,99

757,4
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Płynność i stopnia

Płynność II stopnia

Płynność III stopnia

Szybkość obrotu należnościami

dni

Szybkość obrotu zapasami

dni 3 3

2014

0,56

4

1,23Aktywa obrotowe

2013WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Zobowiązania krótkoterminowe

2015

1,39 1,43

1,411,23

0,54

WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI

74

0,68

76 74

1,35Aktywa obrotowe - Zapasy

Zobowiązania krótkoterminowe

Przychody ze sprzedaży

Zapasy (stan średni)

Należności z dostaw i usług (stan średni)

Koszty działalności operacyjnej

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Zobowiązania krótkoterminowe
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Ogólny poziom zadłużenia

%

Szybkość obrotu zobowiązaniami

dni

Trwałość struktury finansowania

%

Efektywna stopa podatku dochodowego

%

EBIT (zysk operacyjny)

EPS (zysk na akcję)

63,86

50,19 49,62

5,98

1 951,2

EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją)

63,36

2 946,1

Koszty działalności operacyjnej

0,30 0,14

-1 385,1 920,4

-0,26

121,5

Kapitał własny + Rezerwy i zobowiązania 

długoterminowe

INNE WSKAŹNIKI

Podatek dochodowy 20,15

58,07

Zobowiązania z dostaw i usług (stan średni)

Suma pasywów

Suma pasywów

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

68 9577

8,35

47,21

1 929,0

Wynik brutto

2015 2014 2013
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2.3

wynik z działalności operacyjnej

wynik z działalności finansowej

podatek dochodowy

wpłynęły na wynik finansowy netto w kwocie

TPLN

-1 385,1

Uzyskane wyniki z poszczególnych rodzajów działalności wykazane w skonsolidowanym

sprawozdaniu z całkowitych dochodów za badany okres:

Analizie podlegały dane finansowe charakteryzujące Spółkę za trzy ostatnie lata obrotowe. Ze

względu na powstanie Grupy Kapitałowej w 2014 roku, dla celów porównawczych wykorzystano dane

jednostkowe Spółki Dominującej za rok 2013.

-359,7

Interpretacja wybranych wskaźników finansowych

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.

W rachunku zysków i strat na uwagę zasługuje spadek przychodów ze sprzedaży o 8,6% i kosztów

bezpośrednich o 6,1%. Szybsze tempo spadku przychodów niż kosztów spowodowało zmniejszenie

wyniku brutto na sprzedaży o 45,9% w porównaniu do ubiegłego roku. W 2015 roku Grupa osiągnęła

zysk brutto ze sprzedaży w wysokości TPLN 2.322,3 i stratę z działalności operacyjnej na poziomie

TPLN 1.385,1. Wynik operacyjny został skorygowany o stratę z działalności finansowej. W efekcie

końcowym, w 2015 roku Grupa osiągnęła stratę netto w wysokości TPLN 1.425,8.

-400,4

-1 425,8
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Wskaźniki rentowności mierzone wynikiem netto przyjęły wartości ujemne i były na niższym poziomie

niż w ubiegłym roku. Powodem tego jest fakt, iż w 2014 roku Grupa wypracowała zysk netto,

natomiast w roku 2015 osiągnięto stratę. Wskaźniki rentowności aktywów, sprzedaży netto i kapitału

własnego wyniosły w 2015 roku odpowiednio -3,34%, -2,28% i -8,59%. Dodatnią wartość wykazuje

rentowność sprzedaży brutto, w 2015 roku wskaźnik ten wyniósł 3,72%, co oznacza spadek o 2,56

punktu procentowego względem ubiegłego roku.

Wskaźniki płynności I, II i III stopnia przyjęły w 2015 roku niższe wartości niż rok wcześniej, co było

spowodowane wzrostem zobowiązań krótkoterminowych przy utrzymaniu aktywów obrotowych na

stałym poziomie. Wskaźniki I i II stopnia wyniosły 1,23, taka sama wartość obu wskaźników wynika

z niskiego udziału zapasów w aktywach obrotowych. Wskaźnik płynności gotówkowej odnotował w

2015 roku nieznaczny spadek w porównaniu do poprzedniego roku i przyjął wartość 0,54.

Przeciętny okres spływu należności wydłużył się w 2015 roku o 2 dni w porównaniu do roku 2014

i wyniósł 76 dni. Okres spłaty zobowiązań wydłużył się natomiast do 77 dni, co stanowi wzrost o 9

dni. Cykl rotacji zapasów skrócił się o 1 dzień i trwał średnio 3 dni.
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3. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU

3.1 Zasady rachunkowości

3.2 Podstawa sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 -

 -

 -

 - 

Jednostka zależna Almor Sp. z o.o. sporządza swoje jednostkowe sprawozdanie finansowe

zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 330 z późniejszymi zmianami). Jednostka Dominująca zapewniła aby niniejsze

skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w taki sposób, jakby Grupa

Kapitałowa stanowiła jedną jednostkę.

Sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki

dominującej.

Jednostka dominująca posiada opracowaną politykę rachunkowości zatwierdzoną przez Zarząd.

Polityka rachunkowości uwzględnia charakter prowadzonej działalności i jest stosowana

w sposób ciągły. 

Dokumentacja konsolidacyjna jest kompletna i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 25.09.2009 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne

niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdań finansowych jednostek powiązanych.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o

sprawozdaniu. w szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych

przez jednostkę dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki) rachunkowości

i sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - podstaw, z których wynikają

liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową

ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła dokumentacja

konsolidacyjna obejmująca w szczególności:

sprawozdanie finansowe jednostki powiązanej,

korekty i wyłączenia dokonywane podczas konsolidacji, niezbędne do sporządzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

obliczenia wartości godziwej aktywów netto jednostki zależnej,

obliczenia wartości firmy oraz nadwyżki udziału jednostki przejmującej w wartości godziwej

netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych

jednostki przejmowanej nad ceną nabycia.
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3.3 Metodologia konsolidacji

a) jednostka dominująca:

- Navimor-Invest S.A.

b) jednostka zależna:

-

3.4 Wyłączenia konsolidacyjne

Jednostka dominująca sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą pełną

obejmującą sprawozdania finansowe następujących jednostek:

Almor Sp. z o.o.

Podczas konsolidacji dokonano wyłączeń wewnątrzgrupowych rozrachunków dotyczących

sprzedaży pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej, pozostałych wewnątrzgrupowych

przychodów i kosztów operacyjnych oraz kosztów i przychodów finansowych. Dokonano także

wyłączeń wyników niezrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją, zawartych w wartości

aktywów.

Dane, stanowiące podstawę do wyłączeń, uzyskano z ksiąg rachunkowych Navimor-Invest S.A.

i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostki zależnej.
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3.5 Konsolidacja kapitałów

3.6

Informacje dodatkowe

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym zostało sporządzone prawidłowo,

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej zatwierdzonymi przez Unię

Europejską. 

Pozostałe elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz

sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałwej

Kapitałem zakładowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej. 

Wyliczenie pozostałych składników kapitału własnego grupy kapitałowej dokonano poprzez

dodanie do poszczególnych składników kapitału własnego jednostki dominującej odpowiednich

składników kapitału własnego jednostki zależnej objętej skonsolidowanym sprawozdaniem

finansowym, odpowiadających procentowemu udziałowi jednostki dominującej w kapitale

własnym jednostki zależnej według stanu na dzień bilansowy.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie

z postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Stwierdzono jego

powiązanie ze sprawozdaniem z sytuacji finansowej, jednostkowym rachunkiem zysków i strat

oraz księgami rachunkowymi.

Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje

objaśniające stanowiące integralną składową część sprawozdania finansowego zostały

opracowane zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi

interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie

nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości

i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (zwane dalej Międzynarodowymi

Standardami Rachunkowości).

Do kapitału własnego Grupy Kapitałowej włączono tylko te części odpowiednich składników

kapitału własnego jednostki zależnej, które powstały od dnia objęcia kontroli nad nią przez

jednostkę dominującą.
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej

3.7 Zdarzenia po dniu bilansowym

Nie stwierdzono zdarzeń po dniu bilansowym mających istotny wpływ na sumę bilansową lub

wysokość wyniku finansowego za rok badany.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych zostało sporządzone prawidłowo,

zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Stwierdzono jego

powiązanie z innymi elementami sprawozdania finansowego oraz z księgami rachunkowymi.

Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2

ustawy o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 33),

a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego, są z nim zgodne.

Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiące integralną

składową część skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały opracowane zgodnie

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię

Europejską. 
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3.8 Wnioski z przeprowadzonego badania

1.

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez upoważnione osoby,

3. nie wystąpiły zjawiska i zdarzenia wskazujące na naruszenie obowiązującego prawa. 

Raport zawiera 22 strony podpisane przez biegłego rewidenta. 

UHY ECA Audyt

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

........................................................

Anna Ławniczak

Kluczowy Biegły rewident

Nr ewidencyjny 13066

przeprowadzający badanie w imieniu

UHY ECA Audyt

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Nr 3115

Poznań, 21.03.2016

Wydano opinię bez zastrzeżeń.

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 zostało sporządzone

prawidłowo, dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są zgodne

z odpowiednimi saldami i obrotami w księgach rachunkowych,

Na podstawie przeprowadzonego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Navimor-Invest, z siedzibą w Gdańsku, stwierdza się, że:

Wynik badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Navimor-Invest za

rok obrotowy 2015 biegły rewident przedstawił w swojej opinii.
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