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Szanowni Państwo, 
 
Zarząd Spółki JWW Invest S.A. przedstawia jednostkowy raport roczny za 2013 r. 
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FIRMA: JWW Invest Spółka Akcyjna 

FORMA PRAWNA: Spółka Akcyjna 
SIEDZIBA: Katowice 
ADRES: 40-555 Katowice, ul. Rolna 43B 
TEL: +48 32 203-60-48 

ADRES E-MAIL: biuro@jwwinvest.pl 

STRONA INTERNETOWA: http://www.jwwinvest.pl 

REGON: 145995588 
NIP: 5213627116 
KRS: 0000410618 
 
 



List Prezesa Zarządu 
JWW Invest Spółka Akcyjna 

 
Szanowni Państwo, 
obecni i przyszli Akcjonariusze, pracownicy i współpracownicy JWW Invest Spółki 

Akcyjnej, 
 
w imieniu JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach przedstawiamy Państwu 

raport okresowy (raport finansowy) podsumowujący 2013 rok, na który składa się 
w szczególności jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 
roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki we 
wskazanym okresie oraz opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego. Jest to pierwszy 
raport roczny Spółki, przekazywany Państwu przez JWW Invest Spółkę Akcyjną, jako spółkę 
ubiegającą się o dopuszczenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.  

 
JWW Invest S.A. powstała 26 stycznia 2012r. Siedzibą spółki jest miasto Katowice. Firma 

specjalizuje się w modernizacjach i remontach urządzeń energetycznych, w tym szczególnie 
montażu części ciśnieniowych kotłów, wymienników ciepła, zbiorników i  innych urządzeń 
okołokotłowych oraz rurociągów niskoprężnych i wysokoprężnych. 

JWW Invest S.A. w 2013 r. nabyła udziały w dwóch spółkach: Polon spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w której JWW Invest S.A. posiada 100% udziałów oraz JWW Konstrukcje 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której JWW Invest S.A. posiada 65% udziałów. 
W związku z powyższym od 2013 r. Spółka tworzy grupę kapitałową. 

W 2013 r. przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 18.178.834,03 zł i podobnie, jak w 2012 
roku usługi stanowiły ich wyłączne źródło. W 2013 roku udział sprzedaży eksportowej uległ 
zwiększeniu z 21% ogólnej wartości sprzedaży do 48% całkowitej sprzedaży Spółki. Spadek 
przychodów o 56% w stosunku do 2012 r. był pochodną bardzo słabego roku pod względem 
remontów i  modernizacji w energetyce polskiej. Dotyczyło to zarówno energetyki zawodowej jak i 
przemysłowej oraz elektrociepłowni. W roku 2013 spadek zamówień w Polsce zbiegł się ze 
znacznym ograniczeniem remontów i modernizacji w Elektrowniach w Niemczech, gdzie JWW 
Invest ma znaczny udział na tym rynku (w stosunku do roku 2012 ilość remontów i modernizacji 
była znacznie niższa). Wiązało się to w głównej mierze z kryzysem jaki dotknął gospodarki 
europejskie, w tym niemiecką, co również wpłynęło na obniżenie aktywności w modernizacji 
niemieckiej energetyki węglowej. Ze względu na to, że w roku 2014 rozpoczyna się remont 
kolejnych bloków na Elektrowni Bełchatów gdzie Spółka wykonywała będzie znaczną ich część, 
oraz to, że planowane są większe ilości remontów w energetyce przemysłowej i ciepłownictwie, 
Spółka starała się w roku 2013 zachować potencjał i środki produkcji, co wiązało się z 
ponoszeniem relatywnie dużych kosztów. Obecnie potwierdza się przyjęta przez Spółkę strategia, i 
w roku 2014 zaczyna realizować się scenariusz przewidywany przez Zarząd Spółki. Z posiadanych 
informacji wynika, że ilość podpisanych kontraktów oraz składane oferty przynoszą spodziewane 
efekty a rok 2014 zostanie zamknięty na poziomie wyższym niż rok 2012. 

JWW Invest Spółka Akcyjna w dniu 5 marca 2014 roku złożyła wniosek o wprowadzenie do 
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. następujących instrumentów finansowych Emitenta: 

1) 3 000 000 akcji serii A2, 
2) 150 000 akcji serii C. 
Jako Zarząd JWW Invest S.A., ale także jako jej pracownicy chcielibyśmy zapewnić 

wszystkich Państwa, wspólnie z kadrą pracowniczą, że dołożymy wszelkich starań, aby w roku 
bieżącym i w kolejnych latach JWW Invest S.A. realizowała z sukcesem politykę rozwoju 
prowadzonej działalności, co powinno przekładać się na poprawę wyników finansowych 
osiąganych przez Spółkę. 

Chcielibyśmy wyrazić podziękowania pracownikom Spółki za ich zaangażowanie 
w prowadzone prace. Pragniemy również podziękować Akcjonariuszom, członkom Rady 
Nadzorczej oraz partnerom biznesowym Spółki za zaufanie, jakim nas obdarzają.  

 
Katowice, dnia 14 marca 2014 roku  

Maria Wcisło - Prezes Zarządu 



 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
Sporządzone na podstawie jednostkowego zaudytowanego sprawozdania 

finansowego za rok 2013 za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
 

Wyszczególnienie 
w tys. PLN w tys. EUR 

2013 2012 20131 20122 
Aktywa trwałe 1.702.554,56 814.393,26 410.532,00 199.205,83 

Należności długoterminowe 24.910,49 0,00 6.006,58 0,00 
Inwestycje długoterminowe 193.983,73 0,00 46.774,63 0,00 

Aktywa obrotowe 7.633.228,63 15.636.179,83 1.840.574,03 3.824.710,10 
Należności krótkoterminowe 3.660.977,53 10.926.410,77 882.758,86 2.672.670,31 
Inwestycje krótkoterminowe 3.494.290,64 1.055.515,77 842.566,22 258.185,94 

Aktywa, razem 9.335.783,19 16.450.573,09 2.251.105,13 4.023.915,93 
Aktywa netto [kapitał własny] 6.811.928,03 5.107.041,75 1.642.536,66 1.249.215,24 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2.523.855,16 11.343.531,34 608.568,47 2.774.700,68 
Zobowiązania długoterminowe 183.665,98 89.850,66 44.286,74 21.978.05 

Zobowiązania krótkoterminowe  1.838.156,25 10.133.613,73 443.228,26 2.478.747,06 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 18.178.834,03 41.376.473,67 4.313.504,66 9.913.857,02 

Koszty działalności operacyjnej 20.613.160,29 34.173.566,10 4.891.125,73 8.188.030,98 
Amortyzacja 326.918,10 79.076,46 77.571,68 18.946,82 

Zysk (strata) ze sprzedaży -2.434.326,26 7.202.907,57 -577.621,08 1.725.826,04 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2.584.125,17 6.772.053,51 -613.165,62 1.622.592,85 

Przychody finansowe 31.654,29 3.852,17 7.748,27 922,98 
Koszty finansowe 65.747,64 1.051.119,01 15.600,71 251.849,48 

Zysk (strata) brutto -2.618.218,52 5.724.786,67 -621.255,34 1.371.666,35 
Zysk (strata) netto -1.871.506,72 4.107.041,75 -444.074,30 984.052,56 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

794.722,06 324.984,48 188.573,00 77.866,71 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-768.089,70 -1.224.484,92 -182.253,63 -293.388,18 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

2.209.895,93 1.955.016,21 524.367,86 468.424,43 

Przepływy pieniężne netto, razem 2.236.528,29 1.055.515,77 530.687,24 252.902,95 
 
 
1 Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2013 (w okresie od 

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2013 
roku (4,1472 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2013 (4,2144 zł). 

2 Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2012 (w okresie od 
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2012 
roku (4,0882 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2012 (4,1736 zł). 
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1.

-   Pan Jan Antończyk – Członek Rady Nadzorczej Spółki, nie posiada Akcji Spółki

-   Pan Łukasz Ryk –  Członek Rady Nadzorczej Spółki, nie posiada Akcji Spółki

Rada Nadzorcza

W Radzie Nadzorczej zasiadają:

Siedzibą Spółki jest Katowice 40-555, ul. Rolna 43b

-   Jerzy Wcisło – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest akcjonariuszem Spółki, 

posiadającym bezpośrednio 1.400.000 Akcji reprezentujących 12,73% w kapitale 

zakładowym i 15,56% w głosach na jego Walnym Zgromadzeniu. Pan Jerzy Wcisło jest 

ponadto mniejszościowym udziałowcem JWW Inwest sp. z o.o. – spółki będącej 

akcjonariuszem JWW Invest S.A. posiadającej 850.000 akcji imiennych serii B stanowiących 

7,73 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,72% udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki.

-   Pani Aleksandra Kurp-Supel – Członek Rady Nadzorczej, nie posiada Akcji Spółki

-   Pani Katarzyna Łajca – Członek Rady Nadzorczej Spółki, nie posiada Akcji Spółki

Podstawą działalności Spółki jest umowa Spółki z dnia 26.01.2012, zawarta przed 

notariuszem Adamem Suchta, pod sygnaturą akt

Repertorium A 1521/2012, z późniejszymi zmianami.

WIZYTÓWKA SPÓŁKI

Kapitał zakładowy

Maria Wcisło - Prezes Zarządu

Spółka jest zarejestrowana pod firmą: JWW Invest S.A.

W okresie sprawozdawczym Zarząd sprawowali:

Przedmiot działalności jednostki

Przedmiot działalności Spółki zgodnie z umową Spółki to wszelkie roboty budowlane, 

montażowe i instalacyjne, szczegółowo zdefiniowane w KRS Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki  uległ w badanym okresie zmianom i wynosi PLN 1.100.000,00. 

Struktura stanu własności zostala przedstawiona w sprawozdaniu finansowym za rok 2013.

Zarząd i przedstawicielstwo

w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, z dniem 07 lutego 2012 pod numerem KRS 0000410618.
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2.

3.

4.

0,3 49,6

1,2

20 613,2

0,0 254,4

16 450,6

89,9

ANALIZA FINANSOWA

335,5

10 926,4Należności krótkoterminowe 3 661,0 39,2

Inwestycje krótkoterminowe 3 494,3 37,4 1 055,5

Krótkoterminowe rozliczenia 478,0 5,1 3 654,3

Aktywa razem

0,0

TPLN

Struktura rachunku zysków i strat

31.12.2012

34 173,6

5 724,8

Podatek dochodowy -746,7 -4,1 1 617,7

Zysk (strata) brutto -2 618,2

0,0 0,0 0,0

Zysk (strata) netto

Zysk (strata) z działalności -2 584,1

Zysk (strata) z działalności -2 618,2 -14,4 5 724,8

-1 871,5 -10,3 4 107,0

Pozostałe obowiązkowe 

0,0

18 178,8 100,0

0,0

Straty nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0

Zyski nadzwyczajne

Koszty finansowe

Przychody finansowe 31,7 0,2

65,7 0,4 1 051,1

-2 434,3

502,0 5,4

-14,4

19,7 10 133,6Zobowiązania krótkoterminowe 1 838,2

31.12.2013

Koszty działalności operacyjnej

Rozliczenia międzyokresowe

9 335,8Pasywa razem

-13,4 7 202,9

113,4

100,0

Pozostałe przychody operacyjne 62,8

TPLN %

3,9

480,4212,6

Należności długoterminowe 24,9 0,3

0,0

478,9

Zobowiązania długoterminowe 183,7 2,0

Kapitał własny 6 811,9 73,0 5 107,0

TPLN

Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0

TPLN

865,7Rezerwy na zobowiązania

2,1

Rzeczowe aktywa trwałe 939,9 10,1

0,0

%

Struktura bilansu

0,0

Inwestycje długoterminowe 194,0

9 335,8 100,0 16 450,6

Długoterminowe rozliczenia 543,8 5,8

0,0Zapasy 0,0 0,0

0,0

Zysk (strata) ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży i 

Pozostałe koszty operacyjne

-14,2 6 772,1

41 376,5

Na dzień 31.12.2013 w Spółce zatrudnione były 99,65 osoby.

31.12.2013

PERSONEL

brak

Oddziały Spółki

Spółka wygenerowała w analizowanym okresie stratę netto.

31.12.2012

Spółka uzyskuje przychody ze sprzedaży usług na terenie kraju i w Niemczech.

SPRZEDAŻ
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Dynamika rachunku zysków i strat w cenach bieżących

TPLN

TPLN

Pasywa razem

31.12.2012
TPLN

Aktywa razem

3 654,3Krótkoterminowe rozliczenia 

865,7

-

31.12.2013

0,0

0,0

-66,5 10 926,4

Inwestycje krótkoterminowe

9 335,8 -43,2 16 450,6

Długoterminowe rozliczenia 543,8

Zapasy 0,0

478,0 -86,9

- 0,0

3 494,3 231,1 1 055,5

31.12.2012
%

26,6

TPLN
31.12.2013

-100,0

9 335,8

49,6

TPLN

Rezerwy na zobowiązania 502,0 -42,0

-39,7

Zobowiązania długoterminowe 183,7

Zysk (strata) ze sprzedaży

254,4

5 724,8

721,7 3,9

-133,8 7 202,9

-138,2 6 772,1

480,4

65,7

-43,2 16 450,6

- 0,0

62,1 335,5

-93,7 1 051,1

Dynamika bilansu w cenach bieżących

Przychody netto ze sprzedaży i 

20 613,2

Zyski nadzwyczajne

Koszty finansowe

Zysk (strata) z działalności -2 618,2 -145,7

Rozliczenia międzyokresowe 0,0

4 107,0

TPLN %

-145,7

-

0,0

Zysk (strata) brutto -2 618,2

Straty nadzwyczajne 0,0

212,6

Pozostałe przychody operacyjne 62,8

Wartości niematerialne i prawne 0,0

31,7

Zysk (strata) z działalności -2 584,1

-2 434,3

34 173,6

6 811,9 33,4 5 107,0

1 838,2

18 178,8 41 376,5

- 0,0

Podatek dochodowy -746,7 -146,2 1 617,7

Pozostałe obowiązkowe 0,0

Zysk (strata) netto

Pozostałe koszty operacyjne

-1 871,5 -145,6

5 724,8

0,0

Przychody finansowe

-1 871,5

31.12.2013

Wskaźniki

Wynik finansowy netto

9 335,8

-81,9

-56,1

104,4 89,9

Zobowiązania krótkoterminowe 10 133,6

Koszty działalności operacyjnej

-55,8

Suma bilansowa

478,9

Należności długoterminowe 24,9 -

- 0,0

Kapitał własny

Należności krótkoterminowe 3 661,0

Rzeczowe aktywa trwałe 939,9

Inwestycje długoterminowe

96,3

194,0
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%
-21,55

Zadłużenie

Płynność

III stopnia

Środki pieniężne i 

papiery wartościowe 

przeznaczone do obrotu 

do zobowiązań 

Trwałość struktury 
finansowania

1,90

PLN

Szybkość obrotu 
zobowiązaniami

Zobowiązania z dostaw i 

usług do wartości 

sprzedanych towarów i 

kosztu wytworzenia 

sprzedanych produktów

dni

49

Szybkość obrotu 
zapasami

Zapasy do wartości 

sprzedanych towarów i 

kosztu wytworzenia 

sprzedanych produktów

PLN -1 871 507

0

-746 712

Spółka prowadzi stabilną działalność na rynkach krajowym i niemieckim. 

 - wynik na pozostałej działalności operacyjnej PLN

 - wynik na działalności finansowej PLN

-149 799

-34 093

Uzyskane wyniki z poszczególnych rodzajów działalności wykazane w rachunku zysków i strat za 

badany okres:

 - wynik na sprzedaży PLN -2 434 326

wpłynęły na powstanie straty netto

137

Efektywność

4,15

21,66

%

4,15

I stopnia
Majątek obrotowy 

ogółem do zobowiązań 

krótkoterminowych

Majątek obrotowy 

ogółem bez zapasów do 

zobowiązań 

krótkoterminowych

Rentowność 
sprzedaży brutto

Wynik na sprzedaży do 

sprzedaży produktów i 

towarów

%

-13,39

Rentowność 
sprzedaży netto

Wynik netto do 

sprzedaży produktów i 

towarów

Kapitał własny, rezerwy i 

zobowiązania 

długoterminowe do sumy 

pasywów 80,31

Rentowność

Rentowność majątku

II stopnia

Szybkość obrotu 
należnościami

Należności z dostaw i 

usług do sprzedaży 

produktów i towarów

dni

dni

0

Pokrycie majątku 

zobowiązaniami

Zobowiązania do 

majątku

%

-10,29

Wynik netto do aktywów

Rentowność kapitału 
własnego

Wynik netto do kapitałów 

własnych

%
-20,05

 - wynik zdarzeń nadzwyczajnych PLN

 - podatek dochodowy
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5.

6.

7. PODSUMOWANIE

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

W kolejnych latach Spółka przewiduje dalszy stopniowy rozwój. Rozmiary działalności na rynku 

niemieckim nie ulegną zmianie. Planuje się dalszy rozwój i umocnienie pozycji Spółki na rynku 

krajowym. Spółka planuje wejście na rynek New Connect.

Znane naszej spółce fakty, z których najistotniejsze zostały przedstawione w niniejszym 

sprawozdaniu, wskazują, że sytuacja spółki nie budzi obaw, co do funkcjonowania w dającej się 

przewidzieć przyszłości. 

W ocenie Zarządu nie występują zjawiska, które mogłyby świadczyć o zagrożeniu kontynuacji 

działalności spółki ani o ograniczeniu jej skali, a zachodzące zmiany wskazują na kontynuowanie 

rozwoju. 

Katowice, 07.03.2014

Ryzyko walutowe. W związku z faktem iż znacząca część przychodów Spółki osiągana jest na rynku 

niemieckim, spółka narażona jest na ryzyko walutowe, minimalizowane w części poprzez posiadanie 

zobowiązań w walucie EUR (wynagrodzenia, zobowiązania z tytułu dostaw i usług). Otwarta pozycja 

walutowa zabezpieczana jest z wykorzystaniem transakcji pochodnych.

Ryzyko cen towarów. Z uwagi na fakt, iż kontrakty realizowane przez Spółkę to głównie kontrakty 

krótkoterminowe (poniżej 1 roku) ryzyko to jest niewielkie. Ceny usług Spółki kalkulowane są na 

podstawie bieżących danych, które nie powinny ulec drastycznej zmianie, tym bardziej, że Spółka nie 

angażuje znacznych zasobów na zakup materiałów (głównym składnikiem kosztowym są bowiem 

wynagrodzenia zatrudnionych pracowników własnych i obcych - prowadzących działalność 
gospodarczą)

Ryzyko związane z płynnością. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi poprzez dostosowywanie 

źródeł finansowania do wydatków. W związku z tym celem Spółki jest finansowanie wszystkich 

zakupów majątku trwałego  z kapitałów własnych z kredytu długoterminowego lub leasingu w różnych 

instytucjach finansowych tak, aby obniżyć ryzyko koncentracji. Spółka nie ma problemów z bieżącym 

regulowaniem zobowiązań, nie występuje ryzyko braku płynności. W przyszłości nie da się wykluczyć 
tego ryzyka, jednakże ulokowane nadwyżki środków pieniężnych będą mogły być w takiej sytuacji 

wykorzystane na poprawę sytuacji.

JWW Invest S.A.

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ

Ryzyko stopy procentowej. W chwili obecnej Spółka nie zabezpiecza się przed ryzykiem stopy 

procentowej.

Ryzyko kredytowe (wypłacalność klientów). Głowni klienci Spółki to stali jej partnerzy. Są to 

uznane podmioty działające od wielu lat na rynku niemieckim (EON, Balcke Durr, Babcock Borsig 

Steimüller), których kondycja finansowa jest dobra, nie mający kłopotów z bieżącym regulowaniem 

zobowiązań. W roku sprawozdawczym Spółka współpracowała z renomowanymi podmiotami 

działającymi na rynku polskim, niezagrożonymi upadłością.  

Maria Wcisło

Prezes Zarządu
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Oświadczenie zarządu o sprawozdaniu finansowym 

Zarząd  JWW Invest SA oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

Maria Wcisło 

Prezes Zarządu 

 

 

 



Oświadczenie zarządu o audytorze 

Zarząd JWW Invest SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, 

został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, 

dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

Maria Wcisło 

Prezes Zarządu 

 

 

 



Stosowanie zasad ładu korporacyjnego 

Z uwagi na fakt, iż w 2013 r. Spółka nie była notowana na rynku ASO NewConnect nie były 

stosowane zasady Dobrych Praktyk NewConnect. 

 

 

Maria Wcisło 

Prezes Zarządu 

 

 

 




