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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 31.12.2013 r.  

Prezes Zarządu - Daniel Wojnarowicz 

1.3.2. Rada Nadzorcza Spółki Nanotel S.A. na dzień 31.12.2013 r. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Zawadzki 

Członek Rady Nadzorczej - Krystian Krygiel 

Członek Rady Nadzorczej - Sławomir Laskowski 

Członek Rady Nadzorczej - Paweł Jordan 

Członek Rady Nadzorczej – Ryszard Radomski* 

 

*W dniu 25.11.2013 roku Spółka otrzymała oświadczenie pani Renaty Wojnarowicz o rezygnacji z pełnienia funkcji 

Członka Rady Nadzorczej NANOTEL S.A ze skutkiem na dzień 25.11.2013 roku. W dniu 26.11.2013 roku Rada 
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Nadzorcza NANOTEL S.A. na podstawie §15 ust. 3 Statutu podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady 

Nadzorczej w drodze kooptacji pana Ryszarda Radomskiego. 

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

2.1. Informacje o polityce rachunkowości przyjętej przy sporządzaniu raportów  

Sprawozdanie finansowe NANOTEL S.A. zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy  

o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2009 roku nr 152, póz.1223 wraz z późn.zm.) [„Ustawa"].  

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Sprawozdanie finansowe sporządzono za 

okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. stosując przyjęte i zatwierdzone zasady (politykę) 

rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. 

  
Wartości niematerialne i prawne 

 Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych  

o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo  

w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Przewidywany okres 

ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: licencje, oprogramowanie 5 lat 

 
Środki trwale 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych  

o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w wypadku wycofania z użytkowania. Koszty poniesione 

po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają 

na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, 

że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego 

środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową 

środka trwałego. Środki trwałe, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco: urządzenia techniczne i maszyny 3, 7, 10 lat, środki 

transportu 5, 14 lat, inne środki trwałe 5 lat. 

 
Środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 PLN, a zarazem o wartości powyżej 1 500,00 PLN są zaliczane do 

niskocennych środków trwałych i są umarzane jednorazowo w miesiącu zakupu i przyjęcia tych środków do 

użytkowania. Składniki majątku o wartości poniżej 1 500,00 PLN są zaliczane bezpośrednio w koszty materiałów. 

  
Zapasy 

Spółka zakupuje materiały na bieżące potrzeby działalności, w związku, z czym nie prowadzi magazynu i nie ma 

potrzeby wyceniania ich na dzień bilansowy. Wartość robót w toku ustala się w wysokości rzeczywistych kosztów  
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z tytułu zużycia materiałów, wynagrodzeń wraz z narzutami oraz pracy maszyn i sprzętu, nie wyższych od cen ich 

sprzedaży netto.   

 
Należności krótko- i długoterminowe 

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności 

aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do 

kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności umorzone,   

przedawnione   lub   nieściągalne   zmniejszają   dokonane   uprzednio   odpisy  aktualizujące ich wartość. Należności 

umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub 

dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub 

kosztów finansowych. 

  
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. 

 
Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

  
Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze 

zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 

konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego 

oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

 
Odroczony podatek dochodowy 

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic 

przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością 

bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest 

w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu 

odroczonego podatku i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, 

w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. 

różnice, aktywa i straty. Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są  

z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik 
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aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy 

podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy. 

 
  W 2013 roku nie dokonano zmian wyceny, które wywierałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. 
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2.2. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe 

 

Aktywa 31.12.2013 r. 31.12.2012 r.

A. Aktywa trwałe 5 382 061,97 4 038 231,58

I. Wartości niematerialne i prawne 3 367,58 0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne 3 367,58 0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 4 610 344,39 3 230 204,58

1. Środki trwałe 4 475 005,07 3 074 865,26

a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ) 51 210,00 51 210,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 105 338,95 131 405,79

c) urządzenia techniczne i maszyny 3 835 628,94 2 355 190,41

d) środki transportu 463 593,70 498 559,00

e) inne środki trwałe 19 233,48 38 500,06

2. Środki trwałe w budowie 135 339,32 155 339,32

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe 578 000,00 626 875,00

1. Nieruchomości 578 000,00 578 000,00

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 48 875,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 48 875,00

 - udziały lub akcje 0,00 48 875,00

 - inne papiery wartościowe

 - udzielone pożyczki

 - inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

 - udziały lub akcje

 - inne papiery wartościowe

 - udzielone pożyczki

 - inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne iwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 190 350,00 181 152,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 190 350,00 181 152,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 10 011 496,71 7 927 333,93

I. Zapasy 241 577,26 379 978,66

1. Materiały 0,00 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku 233 424,97 377 728,66

3. Produkty gotowe 0,00 0,00

4. Towary 0,00 0,00

5. Zaliczki na dostawy 8 152,29 2 250,00

II. Należności krótkoterminowe 5 388 659,53 6 348 303,63

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 52 449,50

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 52 449,50

 - do 12 miesięcy 0,00 52 449,50

 - powyżej 12 miesięcy

b) inne 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek 5 388 659,53 6 295 854,13

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 410 514,67 5 432 685,59

 - do 12 miesięcy 4 410 514,67 5 432 685,59

 - powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 810 055,15 827 353,61

c) inne 168 089,71 35 814,93

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 64 141,34 402 480,31

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 64 141,34 402 480,31

a) w jednostkach powiązanych 0,00 351 192,00

 - udziały lub akcje

 - inne papiery wartościowe

 - udzielone pożyczki 0,00 351 192,00

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

 - udziały lub akcje

 - inne papiery wartościowe

 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64 141,34 51 288,31

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 64 141,34 51 288,31

 - inne środki pieniężne

 - inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 317 118,58 796 571,33

Razem aktywa 15 393 558,68 11 965 565,51

BILANS 

na dzień 31 grudnia  2013 r.
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Pasywa 31.12.2013 r. 31.12.2012 r.

A. Kapitał ( fundusz ) własny 2 356 055,46 2 039 773,78

I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy 120 000,00 120 000,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna )

III. Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna )

IV. Kapitał ( fundusz ) zapasowy 1 443 701,03 1 443 701,03

V. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny

VI. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe 0,00 0,00

VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych 476 072,75 -82 067,01

VIII. Zysk ( strata ) netto 316 281,68 558 139,76

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna )

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 037 503,22 9 925 791,73

I. Rezerwy na zobowiązania 861 515,00 205 538,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 861 515,00 193 894,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

 - długoterminowa

 - krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy 0,00 11 644,00

 - długoterminowe 0,00 0,00

 - krótkoterminowe 0,00 11 644,00

II. Zobowiązania długoterminowe 5 882 534,09 1 078 761,18

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek 5 882 534,09 1 078 761,18

a) kredyty i pożyczki 3 043 658,48 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 000 000,00

c) inne zobowiązania finansowe 838 875,61 1 078 761,18

d) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 6 068 336,05 8 099 085,73

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

 - do 12 miesięcy 0,00 0,00

 - powyżej 12 miesięcy

b) inne 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek 6 068 336,05 8 099 085,73

a) kredyty i pożyczki 1 169 146,93 3 148 035,10

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 24 987,00

c) inne zobowiązania finansowe 993 573,40 644 182,64

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 791 369,66 3 120 566,73

 - do 12 miesięcy 2 791 369,66 3 120 566,73

 - powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń 541 315,04 1 100 933,93

h) z tytułu wynagrodzeń 129 827,96 77 443,17

i) inne 418 116,06 7 924,16

3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe 225 118,08 542 406,82

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 225 118,08 542 406,82

 - długoterminowe

 - krótkoterminowe 225 118,08 542 406,82

Razem pasywa 15 393 558,68 11 965 565,51

na dzień 31 grudnia  2013 r.

BILANS
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Dane za rok                     

2013

Dane za rok                     

2012

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10 603 251,59 7 809 418,57

- od jednostek powiązanych   

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 761 940,57 7 276 959,91

II. Zmiana stanu produktów -158 688,98 509 206,63

(zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 23 252,03

B. Koszty działalności operacyjne 8 684 162,16 6 656 975,45

I. Amortyzacja 675 867,32 443 013,81

II. Zużycie materiałów i energii 1 784 902,96 3 196 215,14

III. Usługi obce 3 842 312,14 1 439 923,24

IV. Podatki i  opłaty, w tym: 98 097,90 43 239,35

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 1 623 419,06 938 641,66

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 304 361,53 174 978,11

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 355 201,25 398 194,04

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 22 770,10

C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B ) 1 919 089,43 1 152 443,12

D. Pozostałe przychody operacyjne 27 617,52 18 946,65

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne 27 617,52 18 946,65

E. Pozostałe koszty operacyjne 10 611,63 337 975,37

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 10 611,63 337 975,37

F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D - E ) 1 936 095,32 833 414,40

G. Przychody finansowe 391,52 21 440,75

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym: 391,52 21 432,64

- od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne 0,00 8,11

H. Koszty finansowe 961 782,16 287 253,39

I. Odsetki, w tym: 449 990,90 284 014,38

- od jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji 48 875,00

IV. Inne 462 916,26 3 239,01

I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F + G - H ) 974 704,68 567 601,76

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J.II. ) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk ( strata ) brutto ( I + / - J ) 974 704,68 567 601,76

L. Podatek dochodowy 658 423,00 9 462,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )

N. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M ) 316 281,68 558 139,76

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wariant porównawczy
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Dane za okres  

01.10.2013-

31.12.2013

Dane za okres  

01.10.2012-

31.12.2012

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 707 054,17 5 096 007,02

- od jednostek powiązanych   

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 856 878,10 5 477 421,03

II. Zmiana stanu produktów -1 149 823,93 -404 666,04

(zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 23 252,03

B. Koszty działalności operacyjne 4 262 603,68 4 156 129,88

I. Amortyzacja 189 893,30 160 656,87

II. Zużycie materiałów i energii 718 213,88 2 681 230,24

III. Usługi obce 2 553 824,60 689 805,07

IV. Podatki i  opłaty, w tym: 24 645,88 22 799,17

- podatek akcyzowy 0,00

V. Wynagrodzenia 523 674,72 341 340,15

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 102 446,55 62 576,27

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 149 904,75 174 952,01

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 22 770,10

C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B ) 1 444 450,49 939 877,14

D. Pozostałe przychody operacyjne 22 672,52 17 262,30

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne 22 672,52 17 262,30

E. Pozostałe koszty operacyjne 501,12 336 862,70

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 501,12 336 862,70

F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D - E ) 1 466 621,89 620 276,74

G. Przychody finansowe 389,49 21 087,50

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym: 389,49 21 193,49

- od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne 0,00 -105,99

H. Koszty finansowe 634 473,67 117 022,46

I. Odsetki, w tym: 175 906,67 117 015,58

- od jednostek powiązanych

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji 48 875,00 0,00

IV. Inne 409 692,00 6,88

I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F + G - H ) 832 537,71 524 341,78

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J.II. ) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk ( strata ) brutto ( I + / - J ) 832 537,71 524 341,78

L. Podatek dochodowy 658 423,00 9 462,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )

N. Zysk ( strata ) netto ( K - L - M ) 174 114,71 514 879,78

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wariant porównawczy



 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. 

 

 

10 

 

     Treść
Dane za rok                     

2013

Dane za rok                     

2012

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -751 474,79 -1 061 386,82

I. Zysk ( strata ) netto 316 281,68 558 139,76

II. Korekty razem -1 067 756,47 -1 619 526,58

1. Amortyzacja 675 867,32 443 013,81

2. Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy ) 375 559,97 251 456,33

4. Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej 400 067,00 0,00

5. Zmiana stanu rezerw 655 977,00 121 279,00

6. Zmiana stanu zapasów 138 401,40 -221 182,41

7. Zmiana stanu należności 959 644,10 -5 332 613,31

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -426 239,27 3 575 590,79

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 847 033,99 -457 070,79

10. Inne korekty 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II ) -751 474,79 -1 061 386,82

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 035 949,76 -948 770,85

I. Wpływy 0,00 0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

a)  w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b)  w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00

- odsetki 0,00 0,00

- inne wpływy z aktywów trwałych 0,00 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

II. Wydatki 1 035 949,76 948 770,85

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 035 949,76 569 895,85

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 378 875,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 48 875,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 330 000,00

nabcie aktywów finansowych 0,00 0,00

udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 330 000,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II ) -1 035 949,76 -948 770,85

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 800 277,58 1 998 870,04

I. Wpływy 6 212 805,41 3 148 035,10

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 0,00 0,00

2. Kredyty i pożyczki 4 212 805,41 3 148 035,10

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 2 000 000,00 0,00

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

II. Wydatki 4 412 527,83 1 149 165,06

1. Nabycie udziałów ( akcji ) własnych 0,00 0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 148 035,10 51 298,26

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 913 919,76 825 218,47

8. Odsetki 350 572,97 272 648,33

9. Inne wydatki finansowe 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II ) 1 800 277,58 1 998 870,04

D. Przepływy pieniężne netto razem ( A.III +/- B.III +/- C.III ) 12 853,03 -11 287,63

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 12 853,03 -11 287,63

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 51 288,31 62 575,94

g. Środki pieniężne na koniec okresu ( F +/- D ) w tym: 64 141,34 51 288,31

o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00

Rachunek przepływów pieniężnych 
sporządzone za okres od 01.01.2013 r.  do  31.12.2013 r.

( metoda pośrednia )
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     Treść

Dane za okres  

01.10.2013-

31.12.2013

Dane za okres  

01.10.2012-

31.12.2012

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 258 339,34 -292 445,05

I. Zysk ( strata ) netto 832 537,71 514 879,78

II. Korekty razem -2 958 037,45 -1 058 429,63

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I +/- II ) -2 125 499,74 -543 549,85

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -910 297,63 -140 070,21

I. Wpływy 0,00 0,00

II. Wydatki 910 297,63 140 070,21

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II ) -910 297,63 -140 070,21

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 609 587,48 209 094,68

I. Wpływy 3 128 011,33 573 035,10

II. Wydatki 518 423,85 363 940,42

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I - II ) 2 609 587,48 209 094,68

D. Przepływy pieniężne netto razem ( A.III +/- B.III +/- C.III ) -426 209,89 -474 525,38

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 24 140,66 -474 525,38

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 472 906,91 525 813,69

g. Środki pieniężne na koniec okresu ( F +/- D ) w tym: 46 697,02 51 288,31

o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00

Rachunek przepływów pieniężnych 
( metoda pośrednia )
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Treść
Dane za rok                     

2013

Dane za rok                     

2012
I. Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) 2 039 773,78 1 481 634,02

 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
I.a. Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ), po korektach 2 039 773,78 1 481 634,02

1. Kapitał ( fundusz ) podstawowy na początek okresu 120 000,00 120 000,00
1.1. Zmiany kapitału ( funduszu ) podstawowego 0,00 0,00

a) zwiększenie ( z tytułu ) 0,00 0,00
 - wydania udziałów ( emisji akcji ) 0,00 0,00

b) zmniejszenie ( z tytułu podziału spółki) 0,00 0,00

 - umorzenia udziałów ( akcji ) 0,00 0,00
1.2. Kapitał ( fundusz ) podstawowy na koniec okresu 120 000,00 120 000,00

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00

a) zwiększenie ( z tytułu ) 0,00 0,00
b) zmniejszenie ( z tytułu ) 0,00 0,00

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00
3. Udziały ( akcje ) własne na początek okresu 0,00 0,00
a) zwiększenie 0,00 0,00

b) zmniejszenie 0,00 0,00
3.1. Udziały ( akcje ) własne na koniec okresu 0,00 0,00

4. Kapitał ( fundusz ) zapasowy na początek okresu 1 443 701,03 1 443 701,03
4.1. Zmiany kapitału ( funduszu ) zapasowego 0,00 0,00

a) zwiększenie ( z tytułu ) 0,00 0,00
 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00

 - z podziału zysku 0,00 0,00
 - z podziału zysku ( ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość ) 0,00 0,00

b) zmniejszenia ( z tytułu podziału spółki) 0,00 0,00

 - pokrycia straty 0,00 0,00
4.2. Stan kapitału ( funduszu )zapasowego na koniec okresu 1 443 701,03 1 443 701,03

5. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00
5.1. Zmiany kapitału ( funduszu ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

a) zwiększenie ( z tytułu ) 0,00 0,00
b) zmniejszenie ( z tytułu ) 0,00 0,00

 - zbycia środków trwałych 0,00 0,00

5.2. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
6. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów ( funduszy ) rezerwowych 0,00 0,00
a) zwiększenie ( z tytułu ) 0,00 0,00

b) zmniejszenie ( z tytułu ) 0,00 0,00
6.2. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu 476 072,75 468 134,83
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 558 139,76 129 967,36

 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 558 139,76 129 967,36
a) zwiększenie ( z tytułu ) 0,00 0,00

 - podział zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
b) zmniejszenie ( z tytułu ) 82 067,01 129 967,36

 - pokrycie straty z lat ubiegłych 82 067,01 129 967,36
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -82 067,01 -212 034,37
 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -82 067,01 -212 034,37

a) zwiększenie ( z tytułu ) 0,00 0,00
 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00

b) zmniejszenie ( z tytułu ) 82 067,01 129 967,36
- pokrycie straty 82 067,01 129 967,36

7.6. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu 476 072,75 -82 067,01
8. Wynik netto 316 281,68 558 139,76

a) zysk netto 316 281,68 558 139,76
b) strata netto 0,00 0,00
c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu (BZ) 2 356 055,46 2 039 773,78
III. Kapitał ( fundusz ) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty ) 2 356 055,46 2 039 773,78

Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu ) własnym 
sporządzone za okres od 01.01.2013 r.  do  31.12.2013 r.
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2.3. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku, w przeliczeniu na pełny etat, Emitent zatrudniał 43 osoby. 

3. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ/NIEPOWODZEŃ W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ 

Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, 

MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI  

W 2013 roku największy wpływ na wygenerowane przez Nanotel S.A. przychody ze sprzedaży miała realizacja 

kontraktów zawartych ze spółką TK Telekom Sp. z o.o.  W ostatnim kwartale 2013 roku Spółka osiągnęła przychody  

na poziomie 5 707 054,14 zł, tj. o 12% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość przychodów ze 

sprzedaży w ujęciu narastającym na koniec 2013 roku kształtowała się na poziomie powyżej 10 mln zł i była wyższa  

o blisko 2,8 mln zł w stosunku do wartości przychodów jaką Spółka wygenerowała w 2012 roku.  

Jednocześnie w IV kwartale 2013 roku Spółka odnotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 

1 466 621,89 zł, co oznacza, że był on wyższy o 136% od wyniku operacyjnego osiągniętego w IV kwartale 2012 roku, 

natomiast wynik operacyjny w ujęciu narastającym od początku 2013 roku wyniósł 1 936 095,32 zł w stosunku to  

833 44,40 zł osiągniętych za okres od stycznia do grudnia 2012 roku. Możliwość odnotowywania przez Nanotel S.A. 

coraz wyższych wyników finansowych jest ściśle związana ze wzrostem liczby zleceń i zawieranych umów na 

realizację dużych projektów.     

Od początku 2013 roku Spółka odnotowała wzrost aktywów zarówno trwałych, jak i obrotowych, które 

kształtowały się w wysokości odpowiednio 5 382 061,97 zł (wzrost o 33% w stosunku do wartości aktywów trwałych 

na dzień 31.12.2012 roku) i 10 011 496,71 zł (wzrost o 26% w stosunku do wartości aktywów obrotowych na dzień 

31.12.2012 roku). Powyższe zmiany na pozycjach aktywów były ściśle związane z szeregiem inwestycji, m.in.  

w specjalistyczny sprzęt, jakie Spółka podjęła przygotowując się do realizacji nowych kontraktów na lata 2014-2015. 

Poniesienie wydatków na w/w inwestycje było konieczne, ze względu na fakt, iż sprzęt specjalistyczny niezbędny do 

realizacji planowanych przedsięwzięć musiał zostać zamówiony i nabyty z dużym wyprzedzeniem w celu 

zaadaptowania go do specyfiki planowanych prac. W chwili obecnej nowy park maszynowy jest już wykorzystywany 

przez Spółkę w ramach realizacji bieżących kontraktów, co poprawia efektywność prac Spółki.  

Jednocześnie w celu poczynienia odpowiednich inwestycji Spółka musiała zwiększyć już w 2013 roku poziom 

zobowiązań długoterminowych, które na koniec 2013 roku wyniosły łącznie ponad 5,8 mln zł. i Koszty finansowe 

jakie Spółka musiała ponieść, związane ze wzrostem zobowiązań z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, 

Treść
Dane za okres  

01.10.2013-

31.10.2013

Dane za okres  

01.10.2012-

31.12.2012

I. Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) 2 181 940,75 1 524 894,00

I.a. Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ), po korektach 2 181 940,75 1 524 894,00

II. Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu (BZ) 2 356 055,46 2 039 773,78

III. Kapitał ( fundusz ) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( - -

Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu ) własnym 
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miały również wpływ na odnotowany wynik finansowy netto, który wniósł 316 281,68 zł. Zmniejszył się natomiast 

poziom zobowiązań krótkoterminowych na skutek systematycznej spłaty zaciągniętych krótkoterminowych kredytów 

oraz zobowiązań wobec dostawców. W celu utrzymania bezpiecznego poziomu zadłużenia i Zarząd Nanotel S.A. 

podejmuje na bieżąco działania, które pozwolą Spółce utrzymać odpowiedni poziom płynności finansowej do 

momentu finalnego rozliczenia prac wykonanych w 2013 roku i uruchomienia spływu płatności z nowych 

kontraktach. 

4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ 

WYNIKÓW FINANSOWYCH  

W dniu 12 lutego br. Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym, że według jego wstępnych wyliczeń na 

koniec grudnia 2013 roku Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 10,6 mln zł wobec 

prognozowanej i przedstawionej w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku, wartości 15 mln zł. 

Posiadane przez Spółkę kontrakty wraz z oszacowaniem pozostałych zleceń pozyskanych w trakcie 2013 roku 

pozwalały na osiągnięcie zamierzonego celu, o czym Spółka informowała w raporcie za III kwartał 2013 roku 

podtrzymując jednocześnie wykonanie prognozy finansowej. 

Realizacja zakładanych prognoz na poziomie 71% wynika z faktu, iż w trakcie realizacji robót budowlanych  

w ostatnim kwartale 2013 roku wystąpiły nieprzewidziane trudności związane z zakończeniem zaplanowanych na rok 

2013 robót budowlanych, w szczególności związane z warunkami terenowymi wymuszającymi zmiany projektowe 

dotyczące przebiegu linii światłowodowych.  Procedury formalne spowodowały przesunięcie terminu zakończenia 

robót na przełom I i II kwartału 2014 roku, co spowodowało zmniejszenie wolumenu sprzedaży w roku 2013  

i przesunięcie  tych przychodów na rok 2014.  

Ponadto, w IV kwartale 2013 roku Spółka prowadziła negocjacje dotyczące bardzo dużych kontraktów na lata 

2014-2015, informując w raportach bieżących o zakończonych postępowaniach. Pozyskane zlecenia spowodowały 

również zmianę strategii rozwoju Spółki i konieczność rozbudowy działu wykonawstwa telekomunikacyjnego 

zarówno w sferze zasobów ludzkich, jak i parku maszynowego, oraz poszukiwaniu finansowania dla nowej 

perspektywy rozwojowej. Prace Spółki związane z realizacją bieżących kontraktów są zaawansowane w dużo 

wyższym stopniu niż jest to odzwierciedlone w przychodach, jednocześnie są one w pełni odzwierciedlone  

w kosztach. 

W ciągu roku 2014 Spółka spodziewa się w ramach bieżących kontraktów przychodu na poziomie 5,4 mln PLN, 

na których zostanie zrealizowany dodatkowy zysk 1,0 mln PLN. 

 

 



 Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. 

 

 

15 

5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI, O KTÓRYCH INFORMACJA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA  

W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM  

Postanowienie § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie ma zastosowania  

w przypadku NANOTEL S.A. 

6. INFORMACJA O PODJĘTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ AKTYWNOŚCIACH, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI, W TYM INICJATYWACH NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH  

W IV kwartale 2013 roku nastąpiły zdarzenia i były realizowane działania, które będą miały wpływ zarówno na 

sam wizerunek, jak i działalność Spółki, w szczególności: 

 zawarcie umów z nowym kontrahentem - W październiku oraz grudniu 2013 roku Spółka NANOTEL S.A. 

zawarła dwie umowy ze spółką Hawe Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Hawe Budownictwo sp. z 

o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej HAWE S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie od lutego 2007 roku. Działalność spółki związana jest w szczególności z realizacją zadań 

projektowo - budowlanych na rynku telekomunikacyjnym, optotelekomunikacyjnym, teleinformatycznym  

i elektroenergetycznym. Przedmiotem wspomnianych umów jest kompleksowa budowa sieci 

szerokopasmowej w województwie podkarpackim o wartości odpowiednio 13.776.246 PLN oraz 

13.458.364,80 PLN. Termin zakończenia prac przewidywany jest na II i III kwartał 2015r. Zawarcie w/w  

umów będzie miało bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe w roku 2014 i 2015 roku.  

 działania związane z pozyskiwaniem finansowania realizowanych projektów: 

 kontynuowanie procesu związanego z pozyskaniem finansowania w ramach emisji obligacji,  

a mianowicie ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności z tytułu obligacji na okaziciela serii B  

w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Spółki należących do dwóch większościowych 

akcjonariuszy NANOTEL S.A. -  Spółka po dokonaniu wszelkich formalności, w tym złożenia wniosku 

do Sądu Rejonowego o wpis w/w zastawu, w dniu 21 października 2013 roku otrzymała 

zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII 

Gospodarczy - Rejestru Zastawów o wpisie do rejestru zastawów, zastawu na 402 000 akcjach 

imiennych niezdematerializowanych serii B Spółki, do najwyższej kwoty wynoszącej 1 100 000 zł. 

Tym samym zabezpieczone zostały roszczenia obligatariuszy, którzy nabyli obligacje serii B do kwoty 

stanowiące 110% wartości przydzielonych obligacji serii B. W związku z dokonaniem zabezpieczeń 

wierzytelności przysługujących obligatariuszom rozpoczęte zostały działania zmierzające do 

rejestracji obligacji w KDPW oraz w dniu 31 października 2013 roku został złożony do Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie obligacji serii B na rynek 

Catalyst. 
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 zawarcie umowy inwestycyjnej - W dniu 15 listopada 2013 roku została zawarta umowa 

inwestycyjna pomiędzy NANOTEL S.A., Danielem Wojnarowiczem i Martą Świst (Akcjonariuszami 

Dominującymi) z jednej strony a spółką Bridge le Pont Investment House S.A. oraz spółką Blue Tax 

Group S.A. (Inwestorami) z drugiej strony.  

Celem umowy inwestycyjnej jest ustanowienie trwalej formuły współdziałania mającego na celu 

rozwój Emitenta w zakresie dotychczasowego przedmiotu działalności, nie wykluczając 

strategicznego rozszerzenia jej działalności na nowe obszary w przyszłości. Emitent po zawarciu tej 

umowy będzie miał możliwości realizacji szeregu kontraktów związanych z wykonawstwem 

światłowodowych sieci szerokopasmowych, których zawarcie uzależnione jest od możliwości ich 

finansowania. Inwestorzy zobowiązali się w umowie czynnie wspierać Emitenta w jego rozwoju,  

a zwłaszcza w działaniach związanych z pozyskiwaniem środków finansowych niezbędnych do 

realizacji tych działań. Akcjonariusze Dominujący jak i Inwestorzy będą dążyć do dynamicznego 

wzrostu wartości Spółki, którego celem będzie przejście z rynku NewConnect na rynek główny  

w perspektywie kilku lat. Zawarcie powyższej umowy będzie miało bardzo istotny pozytywny wpływ 

na rozwój Spółki w kolejnych latach. Spółka jednocześnie informuje, iż prowadzi zaawansowane 

rozmowy z podmiotami, dla których NANOTEL S.A. mógłby być wykonawcą linii światłowodowych na 

innych obszarach Polski. Budowa linii światłowodowych w Polsce realizowana jest w ramach 

pozyskanych środków finansowych z Unii Europejskiej z lat 2007-2013 i będzie kontynuowana  

w nowym rozdaniu na lata 2014-2020. 

 
Zgodnie z w/w umową, Spółka zobowiązała się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

NANOTEL S.A. celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego 

i skierowania oferty nabycia nowych akcji do Inwestorów. Ponadto, na mocy zawartej umowy 

inwestycyjnej Zarząd NANOTEL S.A. zobowiązał się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  

w ramach dwóch kolejnych emisji prywatnych, w których łącznie subskrypcja będzie obejmowała 

20% obecnej liczby akcji Spółki, z czego każdy z Inwestorów obejmie połowę subskrybowanych akcji 

oferowanych w każdej z emisji. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN. Cena, po której 

akcje nowej emisji zostaną objęte przez Inwestorów, zostanie określona w uchwale Zarządu Spółki, 

w wysokości nie wyższej niż 2 PLN za akcję. Strony w umowie inwestycyjnej uzgodniły, że docelowo 

nowe akcje NANOTEL S.A zostaną wprowadzone do obrotu na NewConnect.  

 
W związku z powyższym w dniu 20 grudnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem było przede wszystkim podjęcie uchwały  

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 

wyższą niż 24 000 zł oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się  
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o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym 

przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyemitowanych w ramach kapitału 

docelowego akcji oraz dematerializację tych akcji. 

 

 działania zmierzające do pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych - W dniu  

16 października 2013 roku Spółka otrzymała informację o uwzględnieniu Protestu, który NANOTEL 

S.A. przedłożyła Zarządowi Województwa Dolnośląskiego w dniu 5 sierpnia br. Protest od wyników 

oceny merytorycznej projektu Spółki pt. „Dolne źródło ciepła oparte na wynalazku – nowy produkt 

oraz technologia produkcji w obszarze termodynamiki jako realizacji RSI WD”, o dofinansowanie 

którego NANOTEL S.A. starała się w ramach działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” 

Regionalnego Programu Operacyjnego wdrażanego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą był 

odpowiedzią na otrzymaną dnia 22 lipca 2013 roku informacją z Dolnośląskiej Instytucji 

Pośredniczącej o wpisaniu projektu NANOTEL S.A. na „Listę projektów, które uzyskały ocenę 

negatywną II etap oceny”. Zarząd Spółki postanowił odwołać się od powyższej decyzji, gdyż jego 

zdaniem ocena zgodności złożonego wniosku o dofinansowanie z  procedurą oceny projektów oraz 

kryteriami wyboru operacji finansowych została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy. Po 

rozpatrzeniu Protestu NANOTEL S.A., na podstawie art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz art. 25 pkt 1 w związku z art. 26 ust 1 pkt 1 i pkt 8 oraz art. 

30b ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i pkt 1.5.2 

Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013, z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor 

Departamentu Funduszy Europejskich uwzględnił protest Spółki i jednocześnie uznał, że w zakresie 

aspektu merytorycznego przeprowadzonej oceny IZ RPO, negatywna ocena II etapu merytorycznej 

oceny projektu, wynikająca z niespełnienia kryteriów oceny merytorycznej, tj. kryterium „Regionalny 

charakter innowacyjności” oraz kryterium „Innowacyjność produktowa lub procesowa”, została 

przeprowadzona niewłaściwie, a wniosek o dofinansowanie projektu Spółki zostanie przywrócony 

do ponownej oceny merytorycznej. Niestety mimo przeprowadzenia przez panel ekspertów 

ponownej weryfikacji i oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Spółki 

projekt został kolejny raz wpisany na "Listę projektów nierekomendowanych do dofinansowania II 

etap oceny". Panel Ekspertów ponownie dokonał oceny merytorycznej przedłożonego przez Spółkę 

projektu pod kątem kryterium "Regionalny charakter innowacyjności" oraz "Innowacyjność 

produktowa lub procesowa". W odpowiedzi na pytanie czy realizacja projektu będzie prowadzić do 
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wdrożenia innowacyjności o charakterze regionalnym uznano, że rezultat projektu nie ma 

charakteru innowacyjnego i marginalne wykorzystanie pomp ciepła w regionie dolnośląskim nie 

przyniesie znaczących korzyści dla regionu. Ponadto, stwierdzono, że przedstawione rozwiązanie 

konstrukcyjne nie różni się od oferty rynkowej w sposób na tyle znaczący żeby ocenić projekt, jako 

innowacyjny. Eksperci doszli do wniosku, że produkt oferowany przez NANOTEL S.A. jest nowy lecz 

jego konstrukcja nie jest innowacyjna i nie różni się znaczącymi ulepszeniami od rozwiązań 

dostępnych już na rynku, natomiast proces pozyskania ciepła z wód gruntowych przedstawiony 

przez Spółkę nie jest nową ulepszoną metodą produkcji energii.  

 
Zdaniem Zarządu Spółki fakt innowacyjności projektu, o którym mowa powyżej, potwierdzony przez 

uczelnie wyższe w formie dwóch Opinii o innowacyjności, świadczy o tym, że rozwiązania 

proponowane przez NANOTEL S.A. mają potencjał i mogą w przyszłości przynieść korzyści ich 

odbiorcom. W związku z tym, Spółka nie zrezygnuje z realizacji projektu i zamierza, w przypadku 

pojawienia się takich możliwości, ponownie starać się o jego dofinansowanie z funduszy unijnych lub 

środków własnych, w tym również pozyskanych w przyszłości od inwestorów.  

 

 przydzielenie Spółce w dniu 14 października br. kodu NCAGE (NATO Commercial and Government Entity)  

nr 2501H identyfikującego ją w Systemie Kodyfikacyjnym NATO - NCS (NATO Codification System). Natowski 

Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) nadawany jest podmiotom gospodarki narodowej (PGN), 

których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją 

Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności. Dane teleadresowe Spółki oraz 

ważne z punktu widzenia nabywców dane użytkowe dostarczanych przez Spółkę usług, będą udostępniane 

logistyce wojskowej państw uczestniczących w systemie NCS oraz nabywcom usług na rynku cywilnym. Tym 

samym przydzielenie kodu daje Spółce nowe możliwość w zakresie pozyskania nowych kontrahentów 

 przyznanie NANOTEL S.A. Złotego Godła oraz wyróżnienia Perły QI w dniu 18 października br. w IBB Andersia 

Hotel w Poznaniu na uroczystej gali podsumowującej VII edycję Ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość 

Quality International 2013. Na zorganizowanym przez Forum Biznesu Gazety Prawnej pod patronatem 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiego Forum ISO 

9000, konkursie przedstawicielom spółek i instytucji zostały wręczone liczne Dyplomy, Medale i Perły QI 

2013. Jednym z Laureatów w/w konkursu w kategorii Najwyższa Jakość Usług, któremu przyznano Złote 

Godło był NANOTEL S.A. To kolejny rok, kiedy Spółka otrzymała to prestiżowe wyróżnienie za realizację 

systemów ogrzewania i chłodzenia budynków. Ponadto, jako już trzykrotny Laureat Programu NANOTEL S.A. 

otrzymał nagrodę specjalną w postaci statuetki Perły QI. 
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7.  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 ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem 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. 

8. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Nie dotyczy Spółki Nanotel S.A. na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, dotyczącego zwolnienia z obowiązku 

konsolidacji w sytuacji, gdy dane finansowe jednostki zależnej są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego  

w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości.  

9. 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 2014 (w %) 

   

Źródło: Emitent 

27,27%

26,89%

45,83%
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 

27,27% 605.000 33,4254% 
B 115.000 

Marta Świst 
A 245.000 

26,89% 600.000 33,1492% 
B 110.000 

Pozostali B, C, D 605.000 45,83% 605.000 33,4254% 

SUMA - 1.320.000 100,00% 1.810.000 100,0000% 
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Rysunek 2 Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 14 lutego 2014 (w %) 

   

Źródło: Emitent 

33,4254%

33,1492%

33,4254%

Daniel Wojnarowicz

Marta Świst

Pozostali


