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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Informacje podstawowe 

NAZWA NANOTEL S.A. 

FORMA PRAWNA SPÓŁKA AKCYJNA 

ADRES ul. Mydlana 3, 51-502 Wrocław 

TELEFON +48 (71) 792 80 55 

FAX +48 (71) 792 80 56 

E-MAIL biuro@nanotel.pl 

STRONA INTERNETOWA www.nanotel.pl, www.nanoterm.pl 

NIP 895-18-35-375 

REGON 020079664 

KRS 0000357239 

 

1.2. Przedmiot działalności Spółki 

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest budownictwo telekomunikacyjne. W zakresie oferty 

Spółka kompleksowo realizuje inwestycje telekomunikacyjne, począwszy od projektowania, poprzez 

budowę kanalizacji teletechnicznej i rurociągów kablowych, po budowę sieci miedzianych i optycznych 

wraz z montażem i uruchomieniem. W ramach działalności Spółka wykonuje także instalacje 

telekomunikacyjne, remonty i modernizacje istniejących sieci kablowych. Spółka Nanotel S.A. 

wyspecjalizowała się również w obszarze systemów pomp ciepła, w ramach którego zajmuje się przede 

wszystkim projektowaniem oraz doborem pomp ciepła, ich montażem oraz serwisem pod marką handlową 

Nanoterm. 

 

1.3. Organy Spółki 

1.3.1. Zarządu Spółki Nanotel S.A. na dzień 31.12.2012 r.  

Prezes Zarządu - Daniel Wojnarowicz 

1.3.2. Rada Nadzorcza Spółki Nanotel S.A. na dzień 31.12.2012 r. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Zawadzki 

Członek Rady Nadzorczej - Krystian Krygiel 

Członek Rady Nadzorczej - Sławomir Laskowski 

Członek Rady Nadzorczej - Igor Prociuk 

Członek Rady Nadzorczej - Renata Wojnarowicz 
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2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 

2.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe z Bilansu 

Poniższa tabela przedstawia wybrane, jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień 31 grudnia 

2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku ubiegłego. Zawarte w tabeli dane 

dotyczące 2012 roku są nieaudytowane. 

Wybrane dane finansowe (w PLN) 31.12.2012  31.12.2011  

Rzeczowe aktywa trwałe 3 230 204,58 790 221,20 

Aktywa obrotowe 7 946 475,29 1 305 464,18 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 6 388 636,99 1 015 690,32 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 51 288,31 62 575,94 

Zobowiązania długoterminowe 1 078 761,18 105 139,47 

Zobowiązania krótkoterminowe 8 102  665,01 912 496,94 

Kapitał własny 2 031 835,86 1 481 634,02 

 

2.2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat 

Poniższa tabela przedstawia wybrane, jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta za 

IV kwartał 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku ubiegłego, a także dane 

finansowe porównywalne narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Zawarte 

w tabeli dane dotyczące 2012 roku oraz IV kwartału 2011 roku są nieaudytowane. 

 

 

 

 

 

 

 

* Przychody netto ze sprzedaży liczone jako suma przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz przychodów netto ze  
sprzedaży towarów i materiałów, które pojawiły się dopiero w 2012 roku. 

Wybrane dane finansowe (w PLN) Q4 2012 Q4 2011 Q1 – Q4 2012 Q1 – Q4 2011 

Amortyzacja 273 905,08 16 562,64 443  013,81 77 621,37 

Przychody netto ze sprzedaży* 6 540 638,10 1 571 304,22 7 315 774,02 3 010 396,61 

Zysk/Strata na sprzedaży 947 394,88 218 457,06 1 168 005,20 -54 202,03 

Zysk/Strata na działalności operacyjnej 626 731,75 438 218,22 848  976,48 213 035,39 

Zysk/Strata brutto 464 660,43 434 725,91 583 163,84 185 523,36 

Zysk/Strata netto 431 698,43 434 725,91 550 201,84 129 967,36 



 Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. 

 

4 

Według Zarządu Nanotel S.A. powyższe dane finansowe w pełni odzwierciedlają w sposób rzetelny  

i kompletny aktualną sytuację majątkową i finansową Spółki Nanotel S.A. W ocenie Emitenta nie jest 

konieczne przedstawianie dodatkowych danych. 

Powyższe dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat są danymi jednostkowymi, 

nieuwzględniającymi danych finansowych spółki zależnej NANOTEL DK ApS. Zgodnie z nowymi przepisami 

obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu, wchodzącymi w życie 1 stycznia 2013 roku, emitent 

będący jednostką dominującą zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania skonsolidowanych 

raportów kwartalnych. Dotychczas Spółka Nanotel S.A. była zwolniona z obowiązku konsolidacji na 

podstawie art. 56 ust.1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z raportem EBI nr 7/2013 z dnia 12 lutego 2013 

roku, Emitent poinformował, iż w związku z występującymi istotnymi różnicami pomiędzy regulacjami 

prawnymi związanymi z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej w Polsce, a zasadami 

obowiązującymi w Danii, w dniu 14 lutego 2013 roku zostanie opublikowany jedynie jednostkowy raport 

kwartalny Spółki Nanotel S.A. za IV kwartał 2012 roku, nieuwzględniający danych finansowych spółki 

zależnej Emitenta Nanotel DK ApS. Z uwagi na wymagania techniczno-prawne duńskiego prawa oraz krótki 

termin na przygotowanie dokumentów księgowych, duńskie biuro rachunkowe obsługujące spółkę Nanotel 

DK ApS nie było w stanie przekazać Emitentowi wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania 

skonsolidowanego raportu kwartalnego Nanotel S.A. za IV kwartał 2012 r. Mając na uwadze powyższe 

Emitent poinformował, że dokona publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. 

w dniu 25.02.2013 roku. 

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

FINANSOWE W IV KWARTALE 2012 ROKU 

Specyfika wykonawstwa telekomunikacyjnego charakteryzuje się bardzo dużą rozbieżnością pomiędzy 

osiąganymi przychodami w poszczególnych kwartałach. Praktycznie rokrocznie najwyższe przychody Spółka 

osiąga w ostatnim kwartale, kiedy finalizowane są i rozliczane kontrakty, których realizacja rozpoczęła się 

w okresie wiosenno-letnim. Stąd też na ogół znaczna część kosztów ponoszona jest w pierwszych trzech 

kwartałach, a poziom przychodu i zysk Spółki ujawnia się dopiero w ostatnim kwartale. W 2012 roku 

kluczowe znaczenie dla uzyskanych wyników miały kontrakty telekomunikacyjne związane z budowami na 

rzecz Telefonii Dialog S.A. i TK Telekom Sp. z o.o. Porównanie przychodów netto ze sprzedaży w IV kwartale 

2012 roku z analogicznym okresem 2011 roku wykazuje bardzo dużą zmianę na korzyść roku 2012, gdyż 

przychody te są ponad czterokrotnie wyższe. Na wysoki poziom przychodów netto ze sprzedaży wpływ 

miało m.in. częściowe rozliczenie kontraktów realizowanych na zlecenie TK Telekom Sp. z o.o. 
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W IV kwartale 2012 roku zysk netto Spółki wyniósł 431 698,43 wobec wartości 434 725,91 w IV 

kwartale roku 2011 roku, natomiast zysk ten, liczony narastająco od początku 2012 roku jest znacznie 

wyższy, tj. o 420 234,48 zł, w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. Na osiąganie coraz wyższych 

zysków wpływa realizacja dużych kontraktów obejmujących dziesiątki i setki kilometrów linii 

światłowodowych oraz rurociągów. Jednocześnie kontrakty o dużych zakresach, przy skutecznym 

zarządzaniu zasobami własnymi, pozwalają na zmniejszenie kosztów ogólnych, gdyż skracają się okresy 

przygotowawcze związane z organizacją placu budowy i nie występują przestoje pomiędzy kolejnymi 

zadaniami. 

Od początku 2012 roku znacznie wzrosła także pozycja rzeczowych aktywów trwałych, dzięki 

zwiększeniu zaplecza technicznego w postaci nowego sprzętu, m.in. zakupieniu dwóch samochodów 

ciężarowych oraz wyposażeniu grupy światłowodowej w samochód dostawczy, a także sprzęt do spawania i 

pomiaru kabli światłowodowych. 

W sezonie jesienno-zimowym również dział pomp ciepła osiąga najwyższe wyniki, gdyż zbliżający się 

sezon grzewczy pod koniec każdego roku powoduje zwiększone zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi.  

Realizacja większej liczby zleceń w ramach działu pomp znacząco przełożyła się na wzrost przychodów ze 

sprzedaży. Na zwiększone zainteresowanie dolnymi źródłami wykonywanymi przez dział pomp ciepła 

Nanoterm wpływ miały także dotacje i możliwość dofinansowania wykonania instalacji. W 2012 roku dzięki 

dofinansowaniu zwiększyła się liczba zleceń realizowanych przez Spółkę na terenie województwa łódzkiego 

względem lat poprzednich. Wynika to z faktu prowadzonego w tym województwie, przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programu dotyczącego ograniczenia emisji 

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dofinansowaniem objęty został zakup i montaż pompy ciepła 

wraz z dolnym źródłem oraz pracami przyłączeniowymi.   

Klienci coraz chętniej korzystają z usług Spółki w pełnym zakresie, tzn. obejmującym instalację pompy, 

dolnego źródła ciepła, ogrzewania podłogowego wraz z rekuperacją, korzystając z faktu, że Nanoterm 

udziela gwarancji i świadczy serwis całego systemu, biorąc odpowiedzialność za jakość wykonania. W opinii 

Zarządu również zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe i naukowe potwierdzanie jakości oraz 

efektywności wykonywanych dolnych źródeł może stanowić o rosnącej w przyszłości przewadze rynkowej 

i zachęci klientów do zwiększonego zainteresowania usługami świadczonymi przez Spółkę. 

4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W 

OKRESIE OD 1.10.2012 R. DO 31.12.2012 R. 

W dniu 15 października 2012 roku Spółka Nanotel S.A. podpisała umowę o współpracę przy 

wykonywaniu robót budowlanych ze spółką Fonbud Sp. z o.o., która oferuje usługi z branży 

telekomunikacyjnej, teleinformatycznej oraz budowlanej. Przedmiotem zawartej umowy było określenie 
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warunków wykonywania przez Emitenta na rzecz spółki Fonbud Sp. z o.o. robót budowlanych związanych 

z budową światłowodowej sieci szerokopasmowej na terenie województwa dolnośląskiego. 

Szacunkowa wartość sumy zleceń związanych z realizacją zawartej umowy wyniosła 25.000.000 zł 

(dwadzieścia pięć milionów złotych). Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2013 roku. 

W opinii Zarządu podjęta współpraca z wrocławskim kontrahentem będzie miała znaczący wpływ na 

zwiększenie przychodów finansowych Emitenta. 

W dniu 19 października 2012 roku została zawarta umowa z podmiotem uprawnionym do 

przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 

okres obrachunkowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nowym podmiotem pełniącym rolę 

biegłego rewidenta dla Spółki Nanotel S.A. jest Kancelaria Biegłego Rewidenta Profin K. Szewczyk z siedzibą 

w Opolu (45-075) przy ul. Krakowskiej 36/2. Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie 

uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Nanotel S.A. z dnia 9 października 2012 roku. Kancelaria Biegłego Rewidenta 

Profin K. Szewczyk wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3157. 

Dnia 19 października 2012 roku Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 

- Zespół Rzeczoznawców NOT zakończyła prace nad analizą zagrożeń i oceną ryzyka linii technologicznej 

Źródeł Ciepła i Chłodu do zasilania pomp ciepła realizowanych przez Emitenta. W wyniku zakończonych 

prac Instytucja NOT wydała pisemną opinię, iż przeprowadzona analiza potwierdza, że projektowane 

i wdrażane według autorskich rozwiązań Emitenta instalacje spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE i upoważniają Emitenta do oznakowania wyrobu znakiem 

CE. Dyrektywy dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną 

środowiska, określają zagrożenia, które producent danego wyrobu powinien wykryć i wyeliminować. Firma 

oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że jej wyrób spełnia wymagania wszystkich odnoszących się 

do niego dyrektyw. W celu oznakowania instalacji znakiem CE, Emitent podjął działania w kierunku 

spełnienia określonych norm i wymagań, a następnie zawiązał współpracę z instytucją NOT, w ramach 

której została przeprowadzona procedura oceny zgodności wyrobu Spółki z odpowiednimi dyrektywami. 

Na podstawie przeprowadzonych badań Spółka Nanotel S.A. otrzymała prawo do oznakowania swojego 

wyrobu znakiem CE. Uzyskanie prawa do posługiwania się znakiem CE stanowi istotną przewagę 

konkurencyjną działu pomp ciepła Emitenta, a także umożliwia Spółce oferowanie i wdrażanie linii 

technologicznej Źródeł Ciepła i Chłodu na terenie Unii Europejskiej. 

Zarząd Nanotel S.A. w odpowiedzi na zapytania akcjonariuszy kierowane do Emitenta dotyczące 

realizacji przez duńską spółkę zależną Nanotel DK Aps kontraktu zawartego z firmą NCC, o którym Emitent 

informował w raporcie bieżącym nr 19/2012 poinformował, iż prace w ramach zawartej umowy zostały 
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wykonane zgodnie z ustalonymi z firmą NCC warunkami realizacji przedsięwzięcia, a ostateczne rozliczenie 

kontraktu było w trakcie. Dokonana przez Zarząd Emitenta analiza podjętego przedsięwzięcia wykazała, iż 

koszty wejścia spółki na rynek duński okazały się zbyt wysokie w stosunku do korzyści, jakie spółka miała 

osiągnąć w wyniku realizacji kontraktu. Duże koszty finansowe poniesione przez spółkę oraz 

dotychczasowy brak końcowego rozliczenia kontraktu ze strony NCC spowodował, że Nanotel DK miała 

opóźnienia w realizacji swoich zobowiązań. Dodatkowym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na dalszy 

rozwój spółki Nanotel DK stał się brak zleceń oraz rozpoczęcie się sezonu jesienno-zimowego, co sprawiło, 

że spółka nie przewidywała możliwości realizacji nowych kontraktów. W związku z powyższym oraz 

w obliczu podpisanych w Polsce kontraktów (RB 21/2012, RB 25/2012, RB 26/2012) i zawartej umowy, 

o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2012, Zarząd Nanotel S.A. podjął decyzję 

o konieczności konsolidacji sił i środków w celu sprawnej realizacji polskich przedsięwzięć. W tym celu 

Emitent postanowił sprowadzić z Danii do Polski wykorzystywany przez spółkę zależną sprzęt i wesprzeć 

prace w kraju, dzięki którym przychody Emitenta w 2013 roku mogą znacznie wzrosnąć.  

W IV kwartale Zarząd przygotowywał się do pozyskania środków finansowych poprzez emisję obligacji, 

w związku z tym w dniu 3 grudnia 2012 roku Spółka Nanotel S.A. zawarła umowę ze spółką Blue Tax Group 

S.A. na świadczenie usług doradztwa finansowego w zakresie pozyskania kapitału poprzez emisję obligacji 

na rynku Catalyst.  

Spółka Nanotel S.A. w dniu 12 grudnia 2012 roku podpisała także Aneks do umowy z dnia 27.07.2012 r. 

zawartej pomiędzy Emitentem a Spółką TK Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (o której Emitent 

informował w raporcie bieżącym nr 25/2012 z dnia 27.07.2012 roku). Aneks zmienił w szczególności 

przedmiot umowy, który został zdefiniowany jako budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej 

w relacji Kłodzko - Wałbrzych oraz budowa rurociągu kablowego tej samej relacji. 

Emitent w dniu 12 grudnia 2012 roku podpisał również nową umowę ze spółką TK Telekom Sp. z o.o., 

której przedmiotem jest opracowanie w formie i zakresie przewidzianym prawem oraz zawartą umową 

kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budowy linii światłowodowej dla czterech relacji 

o łącznej długości ponad 200 km wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem 

uzgodnień i pozwoleń. Szczegóły dotyczące przedmiotu, terminu realizacji umowy oraz kwoty, na jaką 

opiewa umowa nie zostały ujawnione ze względu na zapisy umowy dotyczące zachowania poufności. 

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ 

WYNIKÓW FINANSOWYCH  

W dniu 2 marca 2012 roku Zarząd Spółki Nanotel S.A. w raporcie bieżącym nr 9/2012 dokonał korekty 

wyników finansowych na rok 2012. Zgodnie z opublikowaną prognozą przychody netto w 2012 roku miały 

wynieść 6,6 mln zł.  
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W dniu 8 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 3/2013 poinformował o realizacji 

prognoz za 2012 rok. Według wstępnych wyliczeń Spółka Nanotel S.A. na koniec grudnia 2012 roku 

zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 6 731 000 zł wobec prognozowanej, 

i przedstawionej w raporcie bieżącym RB 9/2012 z dnia 2 marca 2012 roku, wartości 6 600 000 zł. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta poinformował, że ostateczna wartość przychodów netto ze sprzedaży, jaką 

Spółka wygenerowała w 2012 roku zostanie przedstawiona w raporcie rocznym za 2012 rok. 

6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Zgodnie z art. 4 ust. 16 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez grupę kapitałową rozumie się 

podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego zależnymi. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu 

Emitent tworzy grupę kapitałową, w której skład wchodzi jednostka zależna zawiązana 23 lutego 2012 roku 

w Danii pod firmą NANOTEL DK ApS. Emitent objął 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej, 

którego wartość wynosi 80.000 koron duńskich. 

7. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Dotychczas Emitent, który tworzy grupę kapitałową, nie sporządzał skonsolidowanych sprawozdań na 

podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 56 ust. 1 wspomnianej ustawy jednostka 

dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy 

roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki 

dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń 

konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, spełniają co najmniej dwa z następujących 

warunków: 

1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób;  

2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7 500 000 euro; 

3)  łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie 

polskiej nie przekroczyły równowartości 15 000 000 euro.  

 

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu, wchodzącymi w życie 

w dniu 1 stycznia 2013 roku Spółka Nanotel S.A., będąc jednostką dominującą, jest zobowiązana do 

sporządzania i przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych. Zgodnie z raportem EBI nr 7/2013 

z dnia 12 lutego 2012 roku Spółka dokona publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 

2012 roku w dniu 25 lutego 2013 roku.  
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8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 

POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM 

ZGROMADZENIU 

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu kształtuje się jak poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1 Udział w kapitale zakładowym na dzień 14 lutego 2013 (w %) 

   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta 

 

Rysunek 2 Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 14 lutego 2013 roku (w %) 

   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta 

30,00%

29,58%

40,42%

Daniel Wojnarowicz

Marta Świst

Pozostali

35,80%

35,50%

28,70%

Daniel Wojnarowicz

Marta Świst

Pozostali

Akcjonariusz Seria Liczba akcji 

Udział  

w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów  

na WZ 

Udział  

w ogólnej liczbie 

głosów na WZ 

Daniel Wojnarowicz 
A 245.000 

30,00% 605.000 35,80% 
B 115.000 

Marta Świst 
A 245.000 

29,58% 600.000 35,50% 
B 110.000 

Pozostali B, C 485.000 40,42% 485.000 28,70% 

SUMA - 1.200.000 100,00% 1.690.000 100,00% 


