
 

 

OCENA JEDNOSTKOWEGO I SONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO JWW INVEST S.A. ZA ROK 2019  

 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza             

JWW Invest S.A. dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

2019 obejmującego: 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019, 

c) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazujący zysk netto w 

wysokości 5 272 208,16 zł, 

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 wykazujące 

kapitał w wysokości 24 921 113,43 zł, 

e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 

wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 3 970 021,29 zł, 

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Rada Nadzorcza dokonała również oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 

rok 2019 obejmującego: 

a)  wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,  

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 

roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 804 tys. zł,  

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 

2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 241 tys. zł, oraz całkowity dochód ogółem 

w kwocie 5 284 tys. zł,  

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 

roku do 31 grudnia 2019 roku, 

e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 

31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę           6 

459 tys. zł,  

f) informacje wprowadzające, opis istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne 

wybrane informacje objaśniające. 



 

JWW Invest S.A. badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 powierzyła biegłym 

rewidentom firmie Primefields Sp. z o.o.  wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego 

pod numerem 3503. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przebiegu i wyników 

badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej JWW Invest S.A. załączone są 

do sprawozdań finansowych za rok 2019 składanych przez Spółkę do zatwierdzenia przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Przychylając się do  sprawozdania z wyników dokonanych przez biegłego rewidenta, Rada 

Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki 

za rok 2019 w zakresie jego zgodności  z księgami,  dokumentami  i  stanem  faktycznym i 

wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego JWW Invest S.A. za rok obrotowy 2019.  
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