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SPIS TREŚCI: 

 

1. Pismo Zarządu JWW Invest Spółki Akcyjnej.    

2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej JWW Invest SA za rok 2013. 

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JWW Invest SA za rok 2013 (za 
okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.). 

4. Sprawozdanie Zarządu JWW Invest Spółki Akcyjnej z działalności Grupy Kapitałowej JWW 
Invest SA w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. 

5. Opinia Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej JWW Invest SA za rok 2013 (za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 
r.). 

6. Raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej JWW Invest SA za rok 2013 (za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 
r.). 

7. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze Biegłego 
Rewidenta. 

8. Informacja na temat stosowania przez JWW Invest Spółkę Akcyjną w roku obrotowym 2013 
zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na NewConnect”. 

  



PISMO ZARZĄDU 
JWW Invest Spółka Akcyjna 

 
 

Szanowni Państwo, 
 

obecni i przyszli Akcjonariusze, pracownicy i współpracownicy JWW Incest Spółki Akcyjnej, 
 

w imieniu Grupy Kapitałowej JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach 
przedstawiamy Państwu raport okresowy (raport finansowy) podsumowujący 2013 rok, 
na który składa się w szczególności skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej 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 skonsolidowany 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. 
 
JWW Konstrukcje Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie: 
- projektowania obiektów; 
- generalnego wykonawstwa obiektów przemysłowych; 
- budowy farm wiatrowych (infrastruktury drogowej, sieci elektrycznych oraz 
fundamentów); 
- nadzorów i koordynacji prac budowlanych; 
- przebudowy oraz rozbudowy istniejących zakładów. 
Polon Sp. z o.o. wykonuje usługi w zakresie: 
- badań nieniszczących metodą radiograficzną, ultradźwiękową, penetracyjną, 
magnetyczno-proszkową wizualną; 
- wdrażania systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO 3834, SCC, ISO 14001, PN-N-18001; 
- audytowania dostawców i podwykonawców; 
- przygotowania klienta do certyfikacji; 
- weryfikacji i egzaminowania spawaczy; 
- odbiorów konstrukcji stalowych oraz urządzeń ciśnieniowych wg. obowiązujących 
przepisów prawa krajowego oraz europejskiego.  
 



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 2014 i w kolejnych latach nasza Grupa Kapitałowa realizowała z sukcesem politykę 
rozwoju prowadzonej działalności, co powinno przekładać się na poprawę wyników finansowych 
osiąganych przez Spółkę. 

Chcielibyśmy wyrazić podziękowania pracownikom Grupy Kapitałowej za ich 
zaangażowanie w prowadzone prace. Pragniemy również podziękować Akcjonariuszom, członkom 
Rady Nadzorczej oraz partnerom biznesowym Spółki za zaufanie, jakim nas obdarzają.  
 
Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 roku  
  
 
 

 

Prezes Zarządu  

Maria Wcisło 

 

  



 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  

JWW Invest SA 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 1.564.533,89 814.393,26 377.250,65 199.205,83 

Należności długoterminowe 36.792,31 0,00 8.871,60 0,00 
Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe 8.010.900,41 15.636.179,83 1.931.640,72 3.824.711,00 
Należności krótkoterminowe 3.845.919,61 10.926.410,77 927.353,30 2.672.670,31 
Inwestycje krótkoterminowe 3.672.533,09 1.055.515,77 885.545,21 258.185,94 

Aktywa, razem 9.575.434,30 16.450.573,09 2.308.891,37 4.023.915,93 
Aktywa netto [kapitał własny] 6.721.184,52 5.107.041,75 1.20.655,99 1.249.215,24 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2.821.884,56 11.343.531,34 680.431,27 2.774.700,68 
Zobowiązania długoterminowe 183.665,98 89.850,66 44.286,74 21.978,05 

Zobowiązania krótkoterminowe  2.129.580,74 10.133.613,73 513.498,44 2.478.747,06 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 20.341.878,69 41.376.473,67 4.830.652,74 9.913.857,02 

Koszty działalności operacyjnej 23.215.174,40 34.173.566,10 5.512.983,71 8.188.030,98 
Amortyzacja 346.839,60 79.076,46 82.365,14 18.946,82 

Zysk (strata) ze sprzedaży -2.873.295,71 7.202.907,57 -682.330,97 1.725.826,04 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2.929.767,64 6.772.053,51 -695.741,54 1.622.592,85 

Przychody finansowe 39.983,19 3.852,17 9.494,94 922,98 
Koszty finansowe 72.130,97 1.051.119,01 17.129,18 251.849,48 

Zysk (strata) brutto -2.791.228,45 5.724.786,67 -662.842,19 1.371.666,35 
Zysk (strata) netto -1.962.250,23 4.107.041,75 -465.982,01 984.052,56 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 1.433.118,41 324.984,48 340.327,34 77.866,71 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -945.573,06 -1.224.484,92 -224.548,34 -293.388,18 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 1.927.225,39 1.955.016,21 457.664,54 468.424,43 

Przepływy pieniężne netto, razem 2.414.770,74 1.055.515,77 573.443,54 252.902,95 
 
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 (4,2110 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 31grudnia 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). 

  





































































































































 
 

 
 

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU  
JWW Invest Spółki Akcyjnej o sprawozdaniu finansowych 

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

  



 
 
 

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU  
JWW Invest Spółki Akcyjnej o Audytorze 

Zarząd JWW Invest SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego 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 JWW Invest SA 
 

  



 
 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU  
JWW Invest Spółki Akcyjnej odnośnie stosowania zasad ładu 

korporacyjnego 
Z uwagi na fakt, iż w 2013 roku Spółka nie była notowana na rynku NewConnect nie były 
stosowane zasady Dobrych Praktyk NewConnect. 

 

 
 
 

  
Maria Wcisło  

Prezes Zarządu JWW Invest SA 
 

 

 


