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A. Wybrane dane finansowe  
 

   PLN EUR 

/ dane w zł /   
9 miesięcy 

zakończone  

Okres 

zakończony 

9 miesięcy 

zakończone  

Okres 

zakończony 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE  30.09.17 31.12.16 30.09.17 31.12.16 

   (niebadane)  (zbadane)  (niebadane)  (zbadane)  

Przychody ze sprzedaży 40 242 - 9 454 - 

Pozostałe przychody operacyjne - 46 009 - 10 515 

Zysk/(Strata) operacyjny (1 239 646) (951 006) (291 229) (217 338) 

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (1 253 822) (936 009) (294 559) (213 911) 

Zysk/(Strata) netto (1 253 822) (936 009) (294 559) (213 911) 

Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki 

Dominującej (1 244 379) (786 148) (292 341) (179 662) 

Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom 

niekontrolującym (9 443) (149 862) (2 218) (34 249) 

Całkowite dochody/(straty) ogółem (1 253 822) (936 009) (294 559) (213 911) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 842 747) (772 071) (432 915) (176 445) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 488 816) (2 068 333) (1 054 554) (472 686) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 256 571) 8 164 425 (295 205) 1 865 856 

Przepływy pieniężne netto razem (7 588 134) 5 324 021 (1 782 675) 1 216 724 

Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w 

złotych/EUR) (-0,10) 0,07 - - 

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w 

złotych/EUR) (-0,10) 0,07 - 

 

      

         PLN EUR 

/ dane w zł /   
9 miesięcy 

zakończone  

Okres 

zakończony 

9 miesięcy 

zakończone  

Okres 

zakończony 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE  30.09.17 31.12.16 30.09.17 31.12.16 

   (niebadane)  (zbadane) (niebadane)  (zbadane)  

Aktywa razem 16 861 459 19 452 500 3 912 989 4 397 039 

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki 

dominującej  
 10 561 705       11 356 059       2 451 023       2 566 921      

Udziały niekontrolujące  1 382 882       1 392 324       320 921       314 721      

kapitały własne razem   11 944 587       12 748 384       2 771 945       2 881 642      
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   PLN EUR 

/ dane w zł /   
9 miesięcy 

zakończone  

Okres 

zakończony 

9 miesięcy 

zakończone  

Okres 

zakończony 

WYBRANE JEDNOSTKOWE  DANE FINANSOWE  30.09.17 31.12.16 30.09.17 31.12.16 

     (niebadane)  (zbadane)  (niebadane)  (zbadane)  

Przychody ze sprzedaży    -       -       -       -      

Zysk/(Strata) operacyjny   (689 572)      (188 730)      (162 001)      (43 131)     

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem   (689 668)      (188 730)      (162 023)      (43 131)     

Zysk/(Strata) netto   (689 668)      (188 730)      (162 023)      (43 131)     

Całkowite dochody/(straty) ogółem   -       -       -       -      

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   (1 279 626)      (188 730)      (300 622)      (43 131)     

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (324 831)      -       (76 312)      -      

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (4 600 682)      (6 497 766)      (1 080 835)      (1 484 966)     

Przepływy pieniężne netto razem   -       -       -       -      

Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w 

złotych/EUR)  
 (-0,06)   (-0,02)   -       -      

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w 

złotych/EUR)  
 (-0,06)   (-0,02)   -       -      

      
         PLN EUR 

 / dane w zł/   
9 miesięcy 

zakończone  

Okres 

zakończony 

9 miesięcy 

zakończone  

Okres 

zakończony 

WYBRANE JEDNOSTKOWE  DANE FINANSOWE  30.09.17 31.12.16 30.09.17 31.12.16 

   (niebadane)  (zbadane)  (niebadane)  (zbadane)  

Aktywa razem   28 032 715       28 032 715       6 505 469       6 336 509      

Kapitał własny razem  37 035 488       32 233 873       8 594 715       7 286 138      

 

Spółka została zawiązana w dniu 17 października 2016 r. (Rep. A nr 2595/2016), zmienionym aktem 

notarialnym w dniu 16 listopada 2016 r. (Rep. A nr 2775/2016) natomiast do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana w dniu 2 

grudnia 2016 r.  

W odniesieniu do powyższego prezentowane dane finansowe nie zawierają porównawczych 

danych finansowych za okres I-III Q 2016 r. Sprawozdanie skonsolidowane za rok 2016 zostało 

zbadane przez podmiot uprawniony tj. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. 

k., 
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Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku 

zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje sprawozdania z 

sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 

29 września 2017 roku - 4,3091, na dzień 31 grudnia 2016 roku - 4,4240. 

poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów 

pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych 

przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 

do 30 września 2017 roku - 4,2566, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia  2016 roku - 4,3757. 
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B. Śródroczne skrócone skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe 

Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. 

 

I. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 

dochodów. 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ   

   

 
  stan na  

BILANS  / dane w zł / 
 

30 .09.2017r. 31.12.2016r. 

    (niebadane) (zbadane) 

Aktywa trwałe razem    14 600 189       9 769 035      

Rzeczowe aktywa trwałe   1 080 280       1 110 033      

Nieruchomości inwestycyjne  -       -      

Wartość firmy   5 372 044       5 050 672      

Pozostałe aktywa niematerialne   7 847 866       3 608 330      

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych   -       -      

Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach   -       -      

Aktywa z tytułu podatku odroczonego   -       -      

Należności z tytułu leasingu finansowego  -       -      

Pozostałe aktywa finansowe  300 000       -      

Pozostałe aktywa     -       -      

Aktywa obrotowe razem    2 261 270       9 683 465      

Zapasy   -       -      

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  124 320       376 967      

Należności z tytułu leasingu finansowego  -       -      

Należności z tytułu kontraktów budowlanych  -       -      

Pozostałe aktywa finansowe  -       -      

Bieżące aktywa podatkowe  418 586       -      

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   1 718 364       9 306 497      

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia     -       -      

Aktywa razem      16 861 459       19 452 500      

Kapitał własny razem    11 944 587       12 748 384      

Wyemitowany kapitał akcyjny   12 090 020       11 908 230      

Kapitały  podstawowe spółek operacyjnych  n/a   n/a  
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Kapitały zapasowe - Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną 

akcji  
 16 928 866       16 660 631      

Kapitał powstały w wyniku rozliczenia utworzenia Grupy Kapitałowej 

NanoGroup S.A. 
 (12 513 334)      (12 513 334)     

Kapitał rezerwowy   -       -      

Zyski zatrzymane   (5 943 846)      (4 699 467)     

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale , związane z aktywami 

klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia  
 -       -      

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej   10 561 705       11 356 059      

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli  1 382 882       1 392 324      

Zobowiązania długoterminowe razem   4 459 700       2 781 725      

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe  -       -      

Pozostałe zobowiązania finansowe  -       -      

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych   -       -      

Rezerwa na podatek odroczony  -       -      

Rezerwy długoterminowe  -       -      

Przychody przyszłych okresów   4 459 700       2 781 725      

Pozostałe zobowiązania i rezerwy     -       -      

Zobowiązania krótkoterminowe razem   457 173       3 922 392      

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  oraz pozostałe zobowiązania   309 707       834 257      

Zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych   -       -      

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe  -       -      

Pozostałe zobowiązania finansowe  -       -      

Bieżące zobowiązania podatkowe  147 466       54 389      

Rezerwy krótkoterminowe   -       29 185      

Przychody przyszłych okresów   -       -      

Pozostałe zobowiązania    -       3 004 561      

Zobowiązania razem   4 916 872       6 704 117      

Pasywa razem     16 861 459       19 452 500      
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II. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 

finansowej.  

 / dane w zł / 

9 miesięcy  

zakończonych   

3 miesiące 

zakończone  

SKONSOLIDOWANE DANE Z CALKOWITYCH PRZYCHODÓW 30 września 2017r. 30 września 2017r. 

 
(niebadane)  (niebadane)  

Działalność operacyjna      

Przychody 40 241,72 0,00 

Koszty  -1 363 739,66 -335 609,55 

Wynik  -1 323 497,94 -335 609,55 

Przychody z pozostałej działalności 0,00 0,00 

Koszty pozostałej działalności 0,00 0,00 

Wynik z pozostałej działalności  0,00 0,00 

Pozostałe przychody 83 889,05 35 681,16 

Pozostałe koszty -36,81 -0,71 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -1 239 645,70 -299 929,10 

Przychody finansowe 116,16 0,00 

Koszty finansowe  -14 292,27 -6 415,29 

Zysk (strata) netto z działalności finansowej  -14 176,11 -6 415,29 

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych i współzależnych  0,00 0,00 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej  -1 253 821,81 -306 344,39 

Podatek dochodowy  0,00 0,00 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  -1 253 821,81 -306 344,39 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  0,00 0,00 

Zysk (strata) netto  -1 253 821,81 -306 344,39 

Pozostałe całkowite dochody:  0,00 0,00 

Instrumenty zabezpieczające 0,00 0,00 

Pozostałe całkowite dochody  0,00 0,00 

Całkowite dochody ogółem  -1 253 821,81 -306 344,39 
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III. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów 

pieniężnych.  

  stan na 

PRZEPŁYWY / dane w zł / 30.09.2017r. 31.12.2016r.  

  (niebadane)  (zbadane) 

Zysk (strata) netto   (1 253 822)      (936 009)     

Korekty:   (588 925)      163 938      

Koszty finansowe ujęte w wyniku   14 292       4 393      

Amortyzacja   26 544       35 632      

Utrata wartości aktywów  -       109 343      

Zmiany w aktywach obrotowych   (165 939)      (236 997)     

Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów   -        

(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i 

usług  
 (527 713)      215 406      

(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu podatków  93 077       -      

Zwiększenie/(zmniejszenie ) stanu rezerw   (29 185)      36 161      

Zwiększenie/(zmniejszenie ) inne korekty     

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   (1 842 747)      (772 071)     

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      

Wpływ ze sprzedaży aktywów finansowych   -        

Płatności za aktywa finansowe   (300 000)      (871 335)     

Płatności za rzeczowe aktywa trwałe   (4 188 816)      9 057      

Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych   -        

Płatności za aktywa niematerialne   -       (1 206 054)     

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (4 488 816)      (2 068 333)     

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej              

Wpływy z tytułu z emisji akcji   -       8 044 213      

Płatności z tytułu kosztów odkupu akcji   (3 001 397)      (1 500 003)     

Spłaty pożyczek      

Wpływy z dotacji   1 744 826       1 620 215      

Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (1 256 571)      8 164 425      

Przepływy pieniężne netto razem   (7 588 134)      5 324 021      

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów      

Środki pieniężne na początek okresu   9 306 497       3 982 477      

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w 

walutach obcych  
    

Środki pieniężne na koniec okresu   1 718 364       9 306 497      
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Śród
roczne skrócone skonsolid

ow
ane spraw

ozd
anie ze zm

ian w
 kapitale w

łasnym
. 

 ZM
IA

N
Y W

 KA
PITA

LE  

(nieb
a

da
ne) 

/ d
ane w

 zł / 

 

Kapita
ły 

p
od

staw
ow

e 

sp
ółek 

opera
cyjnych 

W
yem

itow
any 

kapita
ł akcyjny 

Kapita
ły 

za
p

a
sow

e z 

tytułu rozliczenia 

na
dw

yżki 

em
isyjnej 

Kapita
ł pow

sta
ły w

 

w
yniku rozliczenia 

utw
orzenia G

rup
y 

Kapita
łow

ej 

N
a

noG
roup

 S.A
. 

Kapita
ł 

rezerw
ow

y 

Zyski 

za
trzym

a
ne 

Przyp
ad

ają
ce 

a
kcjona

riuszom
 

jednostki 

d
om

inują
cej 

Przyp
ad

ają
ce 

ud
zia

łom
 nie 

d
a

ją
cym

 

kontroli 

razem
 

 Sta
n na 1 styczeń 2017 

 -      
 11 908 230      

 16 660 631      
 (12 513 334)     

 -      
 (4 699 467)     

 11 356 059      
 1 392 324      

 12 748 384      

Zysk 
/stra

ta
 

netto 
za

 
rok 

ob
rotow

y  
 -      

 -      
 -      

 -      
 -      

 (1 253 822)     
 (1 244 379)     

 (9 443)     
 (1 253 822)     
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 -      
 181 790      
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 -      
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 -      
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 -      
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Sta
n na 30 w

rześnia 2017  
 -      

 12 090 020      
 16 928 866      

 (12 513 334)     
 -      

 (5 953 289)     
 10 561 705      

 1 382 882      
 11 944 587      

 Sta
n na 29 p

a
źd

ziernika 2015 

roku 
 155 150      

 -      
 6 978 860      

 -      
 -      

 (1 856 230)     
 5 277 780      

 -      
 5 277 780      

Zysk/ stra
ta netto 

p
rzyp

ad
ają

ce 

a
kcjona

riuszom
 jed

. 

d
om

inują
cej 

 -      
 -      

 -      
 -      

 -      
 (786 148)     

 (786 148)     
 -      

 (786 148)     

Zysk/ stra
ta netto 

p
rzyp

ad
ają

ce ud
zia

łom
 

nied
ają

cym
 kontroli 

 -      
 -      

 -      
 -      

 -      
 -      

 -      
 (149 862)     

 (149 862)     
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Sum
a ca

łkow
itych 

d
ochod

ów
  

 155 150      
 -      

 6 978 860      
 -      

 -      
 (2 642 377)     

 4 491 632      
 (149 862)     

 4 341 771      

Sta
n na utw

orzenie grupy 

kapita
łow

ej 
 (155 150)     

 11 609 835      
 8 902 960      

 (12 513 334)     
 -      

 -      
 7 844 311      

 300 441      
 8 144 752      

W
ykup

 a
kcji zw

ykłych  

 
 

 
 

 

 (2 152 090)     
 (2 152 090)     

 52 133      
 (2 099 957)     

Usługi d
orad

cze rozlicza
ne 

instrum
entam

i ka
pita

łow
ym

i 
 -      

 298 395      
 778 811      

 -      
 -      

 95 000      
 1 172 206      

 -      
 1 172 206      

Program
y m

otyw
a

cyjne  
  

  
  

  
  

  
  

 1 189 612      
 1 189 612      

Sta
n na 31.12.2016 

 -      
 11 908 230      

 16 660 631      
 (12 513 334)     

 -      
 (4 699 467)     

 11 356 059      
 1 392 324      

 12 748 384      
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V. Dodatkowe informacje i noty objaśniające.  

1. Informacje o Grupie Kapitałowej NanoGroup S.A.  

W skład Grupy  Kapitałowej NanoGroup S.A. („Grupa”, „Emitent”, „Społka”) wchodzą spółki 

portfelowe, bezpośrednio zarządzające projektami, które odpowiadają na potrzeby współczesnej 

medycyny w zakresie onkologii. Emitent nie prowadzi samodzielnie działalności badawczo-

rozwojowej. Domeną działalności Emitenta jest koordynacja, nadzór działań poszczególnych 

spółek zależnych. Emitent podejmuje kluczowe decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii 

rozwoju całej Grupy. 

Na dzień publikacji raportu Emitent  posiada kontrolne pakiety akcji w następujących spółkach:  

NanoVelos S.A. - celem spółki jest opracowanie innowacyjnego systemu transportu leków znanych 

substancji aktywnych w oparciu o autorskie nano cząstki chronione patentem w kilku krajach i 

procedurze patentowej w innych. Spółka pracuje również nad modyfikacją produkowanych 

nanocząstek by mogły znaleźć zastosowanie w dostarczaniu kwasów nukleinowych (DNA, RNA) do 

komórek w terapii genowej. 

NanoSanguis S.A. - spółka realizuje dwa projekty badawcze: opracowanie syntetycznego nośnika 

naśladującego funkcje czerwonych krwinek o długim okresie krążenia w organizmie i długim 

okresie przydatności do użycia stworzenie "OrganFarm" - systemu długoterminowego 

przechowywania organów ex vivo w oparciu o autorski płyn perfuzyjny 

NanoThea S.A. - celem spółki jest rozwój nanocząstek wykorzystywanych w zaawansowanej, 

wczesnej diagnostyce nowotworowej pozwalających na zwiększenie precyzji diagnostyki PET 

(pozytonowej tomografii emisyjnej) oraz zwiększenie jej dostępności, a także dających możliwość 

połączenia dwóch metod diagnostycznych PET oraz MR (rezonans magnetyczny) oraz ewentualnie 

diagnostyki z radioterapią. W Dacie Prospektu Spółka realizuje dwa projekty badawczo-rozwojowe: 

opracowanie nanocząstek (nośnika) znakowanego radioizotopami do teranostyki nowotworu 

prostaty, opracowanie radiofarmaceutyków nanotechnologicznych do wczesnej diagnostyki i 

terapii nowotworów litych – między innymi jelita grubego, wątroby oraz prostaty. 

Grupa Emitenta ma na celu doprowadzenie wyżej wymienionych badań przez spółki zależne 

Emitenta do I fazy badań klinicznych, tj. etapu, który daje najlepszy stosunek wartości do 

poniesionych nakładów, a następnie sprzedaż licencji do międzynarodowych firm 

farmaceutycznych. Zarząd Grupy Emitenta jest otwarty na wczesną współpracę (już na etapie 

prowadzonych badań) z firmami farmaceutycznymi, w ramach umów partneringowych. 
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2. Skład Grupy  

Podmiotem dominującym Grupy NanoGroup S.A.  jest NanoGroup S.A.. Czas trwania jednostki 

dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.  

 

3. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego kwartalnego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. 

3.1. Oświadczenie o zgodności. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu 

historycznego. Koszt historyczny ustalany jest, co do zasady na bazie wartości godziwej dokonanej 

zapłaty za dobra lub usługi. Za wartość godziwą uznaje się cenę, którą można uzyskać przy 

sprzedaży składnika aktywów lub zapłacona w celu przeniesienia zobowiązania w zwyczajowej 

transakcji w głównym (lub najkorzystniejszym) rynku w dniu wyceny i na obecnych warunkach 

rynkowych, niezależnie od tego, czy cena jest bezpośrednio obserwowalna czy oszacowana przy 

użyciu innej techniki wyceny. W wycenie do wartości godziwej składnika aktywów lub 

zobowiązania, Grupa bierze pod uwagę właściwości danego składnika aktywów lub zobowiązań, 

jeżeli uczestnicy rynku podejmują te cechy pod uwagę przy wycenie aktywów lub zobowiązań na 

dzień wyceny. Wartość godziwą dla celów wyceny i / lub ujawniania informacji w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym Grupy ustala się na w/w podstawie, z wyjątkiem transakcji płatności w 

formie akcji, które są objęte zakresem MSSF 2, transakcji leasingowych, które są objęte zakresem 

MSR 17 jak i wycen, które mają pewne podobieństwa do wartości godziwej, ale nie są wartościami 

godziwymi takie jak cena sprzedaży netto zgodnie z MSR 2 czy wartość użytkowa zgodnie z MSR 36. 

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).   

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 września 2017 roku oraz zawiera dane porównawcze oraz na dzień 31 grudnia 

2016 roku.   

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji 

oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je 

Nazwa  

Podmiotu 

Przedmiot  

działalności 

Metoda  

konsolidacji 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Udział w 

prawach 

głosu 

 NanoVelos Badania naukowe i 

prace rozwojowe  

w dziedzinie 

biotechnologii 

pełna 91,90% 93,99%  

NanoSanguis S.A. pełna 93,05%  93,05%  

NanoThea S.A. pełna 93,26%   93,26% 
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czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za 2016 rok 

będącym załącznikiem do prospektu misyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru 

Finansowego w dniu 13 października br. i opublikowany w dniu 16 października  na stronie 

internetowej NanoGroup: http://nanogroup.eu/oferta- publiczna/ . („Prospekt Emisyjny”). 

3.2. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych.  

Walutą pomiaru i walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego jest złoty polski („zł”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, 

podane są w tysiącach zł.  

3.3. Założenie kontynuacji działalności. 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji 

działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Grupa kapitałowa zamierza pozyskać środki na 

finansowanie prac badawczo-rozwojowych z tytułu umów z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 

oraz od inwestorów. W roku 2017 planowane jest pozyskanie finansowania od inwestorów. Na dzień 

sporządzenia skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowych nie istnieją żadne 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę.  

3.4. Porównywalność danych.  

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2017 roku nie nastąpiły istotne zmiany prezentacji 

danych w odniesieniu do danych prezentowanych na 31 grudnia 2017 roku. 

3.5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości. 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2017 roku nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości  

w porównaniu do zasad zastosowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 

rok, będącym załącznikiem do Prospektu Emisyjnego Spółki.  Skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe za rok 2016 zostało przygotowane zgodnie z MSSF przyjętymi przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz interpretacjami wydanymi przez Komitet ds. 

Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.  

3.6. Wybrane  zasady rachunkowości stosowane przez Grupę.  

Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe NanoGroup SA  i 

jednostek kontrolowanych przez Spółkę. Spółka posiada kontrolę, jeżeli: posiada władzę nad 

danym podmiotem, podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych 

zwrotów z tytułu swojego zaangażowania w danej jednostce, ma możliwość wykorzystania władzy 

w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów.  

Spółka weryfikuje swoją kontrolę nad innymi jednostkami, jeżeli wystąpiła sytuacja wskazująca na 

zmianę jednego lub kilku z wyżej wymienionych warunków sprawowania kontroli.   

Jeżeli Spółka posiada mniej niż większość praw głosu w danej jednostce, ale posiadane prawa 

głosu wystarczają do umożliwienia jej jednostronnego kierowania istotnymi działaniami tej jednostki, 

znaczy to, że sprawuje nad nią władzę. Przy ocenie, czy prawa głosu w danej jednostce 
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wystarczają dla zapewnienia władzy, Spółka analizuje wszystkie istotne okoliczności, w tym: 

wielkość posiadanego pakietu praw głosu w porównaniu do rozmiaru udziałów i stopnia 

rozproszenia praw głosu posiadanych przez innych udziałowców;  potencjalne prawa głosu 

posiadane przez Spółkę, innych udziałowców lub inne strony;  prawa wynikające z innych ustaleń 

umownych; a także dodatkowe okoliczności, które mogą dowodzić, że Spółka posiada lub nie 

posiada możliwości kierowania istotnymi działaniami w momentach podejmowania decyzji, w tym 

wzorce głosowania zaobserwowane na poprzednich zgromadzeniach udziałowców. Konsolidacja 

spółki zależnej rozpoczyna się w momencie uzyskania nad nią kontroli przez Spółkę, a kończy w 

chwili utraty tej kontroli. Dochody i koszty jednostki zależnej nabytej lub zbytej w ciągu roku ujmuje 

się w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w okresie 

od daty przejęcia przez Spółkę kontroli do daty utraty kontroli nad tą jednostką zależną.  Wynik 

finansowy i wszystkie składniki pozostałych całkowitych dochodów przypisuje się właścicielom 

Spółki i udziałom niesprawującym kontroli.  Całkowite dochody spółek zależnych przypisuje się 

właścicielom Spółki i udziałom niesprawującym kontroli, nawet, jeżeli powoduje to powstanie 

deficytu po stronie udziałów niesprawujących kontroli.  

W razie konieczności sprawozdania finansowe spółek zależnych koryguje się w taki sposób, by 

dopasować stosowane przez nie zasady rachunkowości do polityki rachunkowości Grupy 

Kapitałowej. 

Podczas konsolidacji wszystkie wewnątrzgrupowe aktywa, zobowiązania, kapitał własny, dochody, 

koszty i przepływy pieniężne dotyczące transakcji dokonanych między członkami Grupy 

Kapitałowej podlegają całkowitej eliminacji. 

Zmiany udziału Grupy w kapitale jednostek zależnych. 

Zmiany udziału Grupy w kapitale jednostek zależnych, które nie powodują utraty kontroli nad tymi 

jednostkami przez Grupę, rozlicza się, jako transakcje kapitałowe. Wartość bilansową udziałów 

Grupy oraz udziałów niesprawujących kontroli koryguje się w celu uwzględnienia zmian udziału w 

danych jednostkach zależnych. Różnice między kwotą korekty udziałów niesprawujących kontroli 

a wartością godziwą uiszczonej lub otrzymanej zapłaty ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym 

i przypisuje właścicielom Spółki.  

Jeżeli Grupa utraci kontrolę nad jednostką zależną, w rachunku zysków i strat ujmuje się zysk lub 

stratę, obliczone, jako różnica między (i) zagregowaną kwotą otrzymanej zapłaty i wartości 

godziwej zachowanych udziałów a (ii) pierwotną wartością bilansową aktywów (w tym wartości 

firmy) i zobowiązań tej jednostki zależnej i udziałów niesprawujących kontroli.  Wszystkie kwoty 

związane z tą jednostką zależną, pierwotnie ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach, 

rozlicza się tak, jak gdyby Grupa bezpośrednio zbyła odpowiadające im aktywa lub zobowiązania 

jednostki zależnej (tj. przenosi na wynik finansowy lub do innej kategorii kapitału własnego zgodnie z 

postanowieniami odpowiednich MSSF).  Wartość godziwa inwestycji posiadanych w byłej 

jednostce zależnej na dzień utraty kontroli traktowana jest jako wartość godziwa w chwili 

początkowego ujęcia w celu umożliwienia ewentualnego rozliczenia kosztu poniesionego w chwili 
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początkowego ujęcia inwestycji w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu zgodnie 

z MSR 39.  

Połączenia jednostek gospodarczych. 

Przejęcia innych podmiotów rozlicza się metodą przejęcia. Zapłatę przekazaną w transakcji 

połączenia jednostek gospodarczych wycenia się w wartości godziwej, obliczonej, jako zbiorcza 

kwota wartości godziwych na dzień przejęcia przekazanych przez Grupę aktywów, zobowiązań 

zaciągniętych przez Grupę wobec poprzednich właścicieli jednostki przejmowanej oraz 

instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w zamian za przejęcie kontroli nad 

jednostką przejmowaną. Koszty związane z przejęciem ujmuje się w wynik w momencie ich 

poniesienia. Możliwe do zidentyfikowania aktywa i zobowiązania wycenia się w wartości godziwej 

na dzień przejęcia, z następującymi wyjątkami:  

o aktywa i zobowiązania wynikające z odroczonego podatku dochodowego lub związane z 

umowami o świadczenia pracownicze ujmuje się i wycenia zgodnie z MSR 12 „Podatek 

dochodowy” i MSR 19 „Świadczenia pracownicze”; zobowiązania lub instrumenty kapitałowe 

związane z programami płatności rozliczanymi na bazie akcji w jednostce przejmowanej lub 

w Grupie, które mają zastąpić analogiczne umowy obowiązujące w jednostce przejmowanej, 

wycenia się zgodnie z MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” na dzień przejęcia oraz aktywa (lub 

grupy aktywów przeznaczone do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana” 

wycenia się zgodnie z wymogami tego standardu  

o zgodnie z MSSF 3, ustalono, że w przypadku Grupy kapitałowej NanoGroup SA ma 

zastosowanie par. B18 dla połączeń jednostek gospodarczych określanych zwykle mianem 

„przejęć odwrotnych”. Dla celów konsolidacji grupy kapitałowej NanoGroup ustalono, 

że jednostką, która na dzień powstania grupy kapitałowej była zgodnie z MSSF 3 jednostką 

przejmującą z księgowego punktu widzenia jest spółka NanoVelos SA, a jednostki 

przejmowane z księgowego punktu widzenia to spółki NanoThea SA, NanoSanguis SA oraz 

NanoGroup SA. Z prawnego punktu widzenia jednostką przejmującą jest spółka NanoGroup 

SA. 

o przyczyną zastosowanego podejścia jest fakt, iż NanoGroup SA, której celem założenia było 

powstanie skonsolidowanej grupy NanoGroup składającej się ze spółek NanoVelos SA, 

NanoSanguis SA oraz NanoThea SA wyemitowała instrumenty kapitałowe w zamian za 

instrumenty kapitałowe NanoVelos SA, NanoThea SA oraz NanoSanguis SA.  Stosując 

wytyczne zawarte w par. B16 MSSF 3(2008) spółka NanoVelos SA została zidentyfikowana jako 

jednostka przejmująca 

o Wartość firmy wycenia się jako nadwyżkę sumy przekazanej zapłaty, kwoty udziałów 

niedających kontroli w jednostce przejmowanej oraz wartości godziwej poprzednio 

posiadanych przez jednostkę przejmującą udziałów w jednostce przejmowanej nad kwotą 

wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto i zobowiązań 
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wycenionych na dzień przejęcia. Jeżeli po ponownej weryfikacji wartość netto wycenionych 

nadzień przejęcia możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań przekracza sumę 

przekazanej zapłaty, wartości udziałów niedających kontroli w jednostce przejmowanej oraz 

wartości godziwej udziałów w tej jednostce uprzednio posiadanych przez jednostkę 

przejmującą, nadwyżkę tę ujmuje się bezpośrednio w wyniku jako zysk na okazyjnym nabyciu. 

o Udziały niedające kontroli stanowiące część udziałów właścicielskich i uprawniające 

posiadaczy do proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej 

likwidacji można początkowo wycenić w wartości godziwej lub odpowiednio do proporcji 

udziałów niedających kontroli w ujętej wartości możliwych do zidentyfikowania aktywów 

netto jednostki przejmowanej. Wyboru metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla każdej 

transakcji przejęcia. Inne rodzaje udziałów niedających kontroli wycenia się w wartości 

godziwej lub inną metodą przepisaną w MSSF  

o Jeżeli zapłata przekazana w transakcji połączenia jednostek gospodarczych obejmuje 

aktywa lub zobowiązania wynikające z umowy zapłacie warunkowej, zapłatę tę wycenia się 

w wartości godziwej na dzień przejęcia i ujmuje, jako część wynagrodzenia przekazanego 

w transakcji połączenia jednostek gospodarczych. Zmiany wartości godziwej zapłaty 

warunkowej kwalifikujące się, jako korekty za okres objęty wyceną uwzględnia się 

retrospektywnie, w korespondencji z odpowiednimi korektami wartości firmy. Korekty 

dotyczące okresu wyceny to takie, które są wynikiem uzyskania dodatkowych informacji 

dotyczących „okresu objętego wyceną”, (który nie może być dłuższy niż jeden rok od dnia 

przejęcia), dotyczących faktów i okoliczności występujących na dzień przejęcia 

o Zmiany wartości godziwej zapłaty warunkowej, które nie kwalifikują się, jako korekty 

dotyczące okresu wyceny, rozlicza się w zależności od klasyfikacji zapłaty warunkowej. 

Warunkowej zapłaty sklasyfikowanej, jako kapitał własny nie wycenia się ponownie, a jej 

późniejsze uregulowanie rozlicza się w ramach kapitału własnego. Zapłata warunkowa 

zaklasyfikowana, jako składnik aktywów lub zobowiązań podlega przeszacowaniu na kolejne 

dni sprawozdawcze zgodnie z MSR 39 lub MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe 

i aktywa warunkowe”, a wynikające z przeszacowania zyski lub straty ujmuje się w wynik. 

o W przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami, udziały w jednostce 

przejmowanej uprzednio posiadane przez Grupę przeszacowuje się do wartości godziwej 

nadzień przejęcia, a wynikający stąd zysk lub stratę ujmuje się w wynik. Kwoty wynikające z 

posiadania udziałów w jednostce przejmowanej przed datą przejęcia, uprzednio ujmowane 

w pozostałych całkowitych dochodach, przenosi się do rachunku zysków i strat, jeżeli takie 

traktowanie byłoby poprawne w chwili zbycia tych udziałów.  

o Jeżeli początkowe rozliczenie księgowe połączenia jednostek na koniec okresu 

sprawozdawczego, w którym połączenie miało miejsce, nie jest kompletne, Grupa prezentuje 

w swoim sprawozdaniu finansowym tymczasowe kwoty dotyczące pozycji, których rozliczenie 

jest niekompletne. W okresie wyceny Grupa koryguje tymczasowe kwoty ujęte na dzień 

przejęcia (patrz wyżej) lub ujmuje dodatkowe aktywa albo zobowiązania 
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dla odzwierciedlenia nowych faktów i okoliczności występujących na dzień przejęcia, które, 

jeśli byłyby znane, wpłynęłyby na ujęcie tych kwot na ten dzień. 

Wartość firmy. 

Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się według kosztu ustalonym 

na dzień przejęcia tego podmiotu pomniejszonym o kwotę utraty wartości.  

Dla celów testu na utratę wartości wartość firmy alokuje się do poszczególnych ośrodków 

generujących przepływy pieniężne w ramach Grupy (lub do grup takich ośrodków), które mają 

odnieść korzyści z synergii będących skutkiem połączenia jednostek gospodarczych. Ośrodkiem 

generującym przepływy pieniężne jest dany projekt rozwojowy w przejętym podmiocie. 

Ośrodek generujący przepływy pieniężne, do którego alokuje się wartość firmy, jest testowany na 

utratę wartości raz do roku lub częściej, jeżeli występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty 

wartości. Jeżeli wartość odzyskiwana ośrodka generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od 

jego wartości bilansowej, odpis z tytułu utraty wartości alokuje się tak, by w pierwszej kolejności 

zredukować kwotę bilansową wartości firmy alokowanej do tego ośrodka, a pozostałą część 

alokuje się na inne składniki aktywów tego ośrodka, proporcjonalnie do wartości bilansowej 

każdego z nich. Odpis z tytułu utraty wartości firmy ujmuje się bezpośrednio w wynik. Odpisów z 

tytułu utraty wartości firmy nie odwraca się w kolejnych okresach.  

W chwili zbycia ośrodka generującego przepływy pieniężne przypisana do niego wartość firmy jest 

uwzględniana w obliczeniu zysku lub straty ze zbycia. 

Przychody z tytułu odsetek i dywidend. 

Przychód z dywidendy ujmowany jest w chwili ustanowienia prawa udziałowca do jej otrzymania 

(pod warunkiem, że zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez Grupę korzyści 

ekonomicznych oraz że da się wiarygodnie wycenić wysokość przychodu). 

Dochód odsetkowy ze składnika aktywów finansowych ujmuje się, jeżeli zachodzi 

prawdopodobieństwo uzyskania przez Grupę korzyści ekonomicznych, a kwota dochodu da się 

wiarygodnie wycenić. Dochód odsetkowy rozlicza się w czasie w odniesieniu do nierozliczonej 

kwoty kapitału i przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą 

przyszłe wpływy pieniężne prognozowane na okres ekonomicznej użyteczności składnika aktywów 

finansowych do kwoty wartości bilansowej tego składnika aktywów w momencie początkowego 

ujęcia.  

Waluty obce. 

Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (waluty obce) wykazuje się po 

kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania 

pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na 

ten dzień. Niepieniężne pozycje wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach 

obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje 
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niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego. Różnice kursowe powstałe na pozycjach 

pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają, z wyjątkiem:  

o różnic kursowych dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego 

wykorzystania produkcyjnego, które włącza się do kosztów tych aktywów i traktuje jako 

korekty kosztów odsetkowych kredytów w walutach obcych; 

o różnic kursowych wynikających z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed 

określonym ryzykiem walutowym (patrz polityka rachunkowości zabezpieczeń w Nocie 3.28); 

oraz 

o różnic kursowych wynikających z pozycji pieniężnych należności lub zobowiązań względem 

jednostek zagranicznych, z którymi nie planuje się rozliczeń lub też takie rozliczenia nie są 

prawdopodobne, stanowiących część inwestycji netto w jednostkę zlokalizowaną za granicą 

i ujmowanych pierwotnie w pozostałych całkowitych dochodach oraz przenoszone z kapitału 

na zysk/stratę w momencie zbycia inwestycji netto. 

Dotacje rządowe. 

Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne 

warunki i otrzymała takie dotacje. Dotacje rządowe ujmuje się w wynik systematycznie, za każdy 

okres, w którym Grupa ujmuje wydatki jako koszty, których kompensatę ma stanowić dotacja. W 

szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest zakup, prace badawczo 

rozwojowe lub inny rodzaj nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody w 

skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej i odnosi się na wynik systematycznie w 

uzasadnionych kwotach przez okres ekonomicznej użyteczności związanych z nimi aktywów.  

Dotacje rządowe należne, jako kompensata już poniesionych kosztów lub strat lub jako forma 

bezpośredniego wsparcia finansowego dla Grupy bez ponoszenia w przyszłości związanych z tym 

kosztów ujmuje się w wyniku w okresie, kiedy stają się wymagalne. 

Korzyści wynikające z otrzymania pożyczki rządowej poniżej oprocentowania rynkowego, 

traktowane są jako dotacje i mierzone są jako różnica pomiędzy wartością otrzymanej pożyczki i 

wartością godziwą pożyczki ustalona z zastosowaniem odpowiedniej rynkowej stopy procentowej. 

Podatek. 

Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony. 

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego okresu sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od 

księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów przejściowo 

niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo niestanowiących kosztów uzyskania 

przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. 

Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku 

obrotowym. 
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Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników 

aktywów i zobowiązań w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im 

podstawą opodatkowania stosowaną do obliczania wysokości zysku opodatkowanego, a także 

od nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych. Zobowiązania 

z tytułu podatku odroczonego ujmuje się zasadniczo dla wszystkich dodatnich różnic przejściowych. 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do 

wszystkich ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż zostanie 

osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie tych różnic przejściowych. 

Tego rodzaju aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie ujmuje się, 

jeżeli różnice przejściowe wynikają z wartości firmy lub z początkowego ujęcia (poza połączeniem 

jednostek) innych aktywów i zobowiązań w transakcji, która nie wpływa na zysk podatkowy ani 

księgowy. Dodatkowo, nie rozpoznaje się podatku odroczonego, jeżeli przejściowe różnice wynikają 

z początkowego ujęcia wartości firmy. 

Ujmuje się rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego od dodatnich różnic 

przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziałów 

we wspólnych przedsięwzięciach, chyba, że Grupa jest w stanie kontrolować odwrócenie różnicy 

przejściowej i jest prawdopodobne, że różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu w dającej się 

przewidzieć przyszłości. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z 

ujemnych różnic przejściowych związanych z takimi inwestycjami i udziałami są ujmowane tylko do 

tego stopnia, że jest prawdopodobne, że będą wystarczające zyski podlegające opodatkowaniu, 

na podstawie, których będzie można wykorzystać korzyści podatkowe wynikające z różnic 

przejściowych oraz że oczekuje się, iż różnice przejściowe ulegną odwróceniu w dającej się 

przewidzieć przyszłości. 

Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień 

bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla 

realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.  

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać 

w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. 

Wycena rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego odzwierciedla skutki podatkowe, które nastąpią odpowiednio do 

przewidywanego przez Grupę sposobu realizacji lub rozliczenia na dzień bilansowy wartości 

bilansowych aktywów i zobowiązań. 

Dla celów wyliczenia aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego z 

nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej, przyjmuje się, iż wartość 

bilansowa tych pozycji zostaną całkowicie odzyskana poprzez ich sprzedaż, chyba, że założenie te 

zostanie odrzucone. Założenie te można odrzucić, gdy nieruchomość inwestycyjna podlega 

amortyzacji i jest utrzymywana w modelu biznesowym, którego celem jest wykorzystanie zasadniczo 

wszystkich korzyści ekonomicznych generowanych przez nieruchomość inwestycyjną przez 

określony okres czasu, a nie w drodze sprzedaży. Zarząd Spółki dokonał przeglądu portfolio 
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nieruchomości inwestycyjnych Grupy i uznał, iż nie istnieją nieruchomości inwestycyjne Grupy, które 

są utrzymywane w ramach modelu biznesowego, którego celem jest wykorzystanie zasadniczo 

wszystkich korzyści ekonomicznych nieruchomości inwestycyjnych przez określony okres czasu. W 

związku z tym Zarząd stwierdził, że założenie określone w zmienionym MSR 12 (tj. w drodze 

""sprzedaży"") nie jest odrzucone. W rezultacie Grupa nie ujmuje żadnego podatku odroczonego 

dotyczące zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, ponieważ Grupa nie jest 

przedmiotem jakichkolwiek podatków dochodowych od zmian w wartości godziwej nieruchomości 

inwestycyjnych na dzień ich sprzedaży. 

Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji 

ujmowanych w pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W 

takiej sytuacji podatek bieżący i odroczony ujmuje się również odpowiednio w pozostałych 

całkowitych dochodach lub w kapitale własnym. Jeżeli podatek bieżący lub odroczony wynika z 

początkowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych, efekt podatkowy uwzględnia się 

w dalszych rozliczeniach tego połączenia. 

. Rzeczowe aktywa trwałe

Maszyny i urządzenia są wykazywane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne 

odpisy z tytułu utraty wartości. 

Ujmuje się amortyzację w taki sposób, aby dokonać odpisu kosztu lub wyceny składnika aktywów 

(innych niż grunty oraz środki trwałe w budowie) do wartości rezydualnej przy użyciu metody 

liniowej. Szacowane okresy użytkowania, wartości rezydualne oraz metody amortyzacji są 

weryfikowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego (z prospektywnym zastosowaniem 

wszelkich zmiany w szacunkach). 

Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na moment zbycia lub gdy oczekuje się, 

iż nie uzyska się korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty 

wynikające ze zbycia lub wycofania z użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych są 

ujmowane w wyniku okresu, w którym dane składniki aktywów zostały usunięte z bilansu (obliczone 

jako różnicę między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika). 

Aktywa niematerialne. 

Nabyte aktywa niematerialne o określonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się 

według kosztu pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się 

liniowo w szacowanym okresie ekonomicznej użyteczności. Oszacowany okres ekonomicznej 

użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu 

sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte aktywa 

niematerialne o nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu 

pomniejszonym o skumulowaną utratę wartości. Wytworzone we własnym zakresie aktywa 

niematerialne – koszty prac badawczych i rozwojowych. Koszty na prac badawczych są ujmowane 

w wynik w momencie ich poniesienia. 
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Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w 

sprawozdaniu z sytuacji finansowej jedynie po spełnieniu następujących warunków: z technicznego 

punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak, aby 

nadawał się do sprzedaży lub użytkowania, istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia 

składnika oraz jej użytkowania i sprzedaży, składnik będzie zdatny  do użytkowania lub sprzedaży, 

znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne, zapewnione 

zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego 

użytkowania i sprzedaży, istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w 

czasie prac rozwojowych. Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we 

własnym zakresie stanowi suma wydatków poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów 

niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich w bilansie (patrz powyżej). W 

przypadku, gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych we własnym 

zakresie, koszty te są ujmowane w wynik okresu, w którym zostały poniesione. 

Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po początkowym ujęciu są wykazywane 

według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej 

samej zasadzie jak nabyte aktywa niematerialne. 

Zaprzestanie ujmowania aktywów niematerialnych 

Zaprzestaje się ujmowania składnika aktywów niematerialnych po zbyciu lub w przypadku, kiedy 

jego dalsze użycie lub zbycie nie przyniesie jednostce korzyści ekonomicznych. Zyski lub straty 

wynikające z usuwania składnika aktywów niematerialnych z bilansu (obliczone jako różnicę między 

wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika) ujmuje się w wynik okresu, w którym 

nastąpiło usunięcie. 

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych oprócz wartości firmy. 

Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku 

trwałego i aktywów niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące 

na utratę ich wartości. Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość 

odzyskiwana danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W 

sytuacji, gdy nie jest możliwe oszacowanie wartości odzyskiwanej składnika aktywów, 

przeprowadza się analizę wartości odzyskiwanej dla grupy aktywów generujących przepływy 

pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i 

jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Grupy alokowane są do poszczególnych 

jednostek generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek generujących 

takie przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji.  

W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze 

nieprzyjętych do użytkowania, test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo 

wtedy, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.  

Wartość odzyskiwana ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa 

pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości 
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bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy 

dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie 

oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów. 

Jeżeli wartość odzyskiwana jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki 

generującej przepływy pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się 

do wartości odzyskiwanej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, 

w którym wystąpiła, za wyjątkiem sytuacji, gdy składnik aktywów wykazywany był w wartości 

przeszacowanej (wówczas utrata wartości traktowana jest jako obniżenie wcześniejszego 

przeszacowania).  

Jeśli strata z tytułu utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów 

(lub jednostki generującej przepływy pieniężne) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości 

odzyskiwanej, nieprzekraczającej jednak wartości bilansowej tego składnika aktywów jaka byłaby 

ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu utraty wartości składnika aktywów / 

jednostki generującej przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości ujmuje się w 

niezwłocznie w wynik, o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej przeszacowaniu – w takim 

przypadku, odwrócenie straty z tytułu utraty wartości traktuje się jak zwiększenie z aktualizacji 

wyceny. 

Zobowiązania finansowe i instrumenty kapitałowe. 

Instrumenty dłużne i kapitałowe wyemitowane przez jednostki należące do grupy klasyfikuje się jako 

zobowiązania finansowe lub kapitał własny na podstawie postanowień umownych i definicji 

zobowiązania finansowego i instrumentu kapitałowego.  

Instrumenty kapitałowe to umowy, które odzwierciedlają rezydualny udział w aktywach jednostki 

po odjęciu wszystkich jej zobowiązań. Instrumenty kapitałowe emitowane przez Grupę ujmuje się w 

kwocie otrzymanych wpływów po odjęciu bezpośrednich kosztów emisji.  

Odkupione przez Spółkę własne instrumenty kapitałowe ujmuje się lub odnosi bezpośrednio w 

kapitale własnym. W przypadku sprzedaży, zakupu, emisji lub umorzenia własnych instrumentów 

kapitałowych Spółki w wynik nie ujmuje się żadnych związanych z tym zysków ani strat.  

Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako „wyceniane w Wartości Godziwej Przez Wynik (WGPW) 

lub jako „pozostałe zobowiązania finansowe”. Zobowiązania finansowe wyceniane w WGPW. Do 

tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu lub wyznaczone jako 

wyceniane w WGPW. 

Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeżeli: zostało podjęte przede 

wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie; stanowi część określonego portfela instrumentów 

finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem 

generowania krótkoterminowych zysków; lub jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i 

niedziałającym jako zabezpieczenie 
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Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu mogą zostać 

wyznaczone jako wyceniane w WGPW na moment początkowego ujęcia, jeżeli: 

taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby 

w innych warunkach; lub składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań 

finansowych, lub do obu tych grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości 

godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Grupy, 

w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub stanowi 

część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a MSR 

39 dopuszcza klasyfikację całego kontraktu do pozycji wycenianych w WGPW 

Zobowiązania finansowe wyceniane w WGPW są wykazywane w wartości godziwej, a wszelkie zyski 

lub straty z tytułu przeszacowania ujmuje się w wynik. Zysk lub strata ujęty w wyniku obejmuje 

wszelkie odsetki zapłacone od zobowiązań finansowych i jest wykazywane w pozycji pozostałe 

przychody lub koszty finansowe.  

Pozostałe zobowiązania finansowe. 

Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe (w tym kredyty i pożyczki, 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania) wycenia się według kosztu 

zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej. 

Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu 

zobowiązania finansowego i alokacji kosztu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa 

procentowa to dokładna stopa dyskonta szacunkowych przyszłych wpływów pieniężnych (w tym 

wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów stanowiących integralną część efektywnej 

stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez okres prognozowanej 

użyteczności zobowiązania finansowego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie, do wartości 

bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia. 

Grupa zaprzestaje ujmowania zobowiązań finansowych wyłącznie w przypadku ich wypełnienia, 

umorzenia lub wygaśnięcia. Różnicę między wartością bilansową usuniętego zobowiązania 

finansowego a zapłatą uiszczoną lub należną ujmuje się w wynik.  

. Jednostki zależne

Dla celów konsolidacji grupy kapitałowej NanoGroup ustalono, że jednostką, która na dzień 

powstania grupy kapitałowej była zgodnie z MSSF 3 jednostką przejmującą z księgowego punktu 

widzenia jest spółka NanoVelos SA, a jednostki przejmowane z księgowego punktu widzenia 

to spółki NanoThea SA, NanoSanguis SA oraz NanoGroup SA. Z prawnego punktu widzenia 

jednostką przejmującą jest spółka NanoGroup SA. 

Przyczyną zastosowanego podejścia jest fakt, iż NanoGroup SA, której celem założenia było 

powstanie skonsolidowanej grupy NanoGroup składającej się ze spółek NanoVelos SA, 

NanoSanguis SA oraz NanoThea SA wyemitowała instrumenty kapitałowe w zamian za instrumenty 
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kapitałowe NanoVelos SA, NanoThea SA oraz NanoSanguis SA. Stosując wytyczne zawarte w par. 

B16 MSSF 3(2008) spółka NanoVelos SA została zidentyfikowana jako jednostka przejmująca.  

Kapitał podstawowy. 

Kapitał podstawowy oraz kapitał z tytułu nadwyżki ze sprzedaży akcji grupy kapitałowej 

NanoGroup SA powstał w wyniku konsolidacji po rozliczeniu utworzenia Grupy Kapitałowej przy 

zastosowaniu MSSF 3(2008) przejęcia odwrotne. Na potrzeby rozliczenia powstania Grupy 

Kapitałowej, Spółka Dominująca NanoGroup SA przejmująca z prawnego punktu widzenia została 

identyfikowana jako jednostka przejmowana dla celów rachunkowości na podstawie wytycznych 

par. B16 MSSF 3(2008). NanoVelos SA, jednostka, której udziały kapitałowe są nabywane (jednostka 

przejmowana z prawnego punktu widzenia) jest jednostką przejmującą dla celów rachunkowości. 

Nowe regulacje, które mogą w przyszłości wpłynąć na wyniki Emitenta. 

W okresie 9 miesięcy 2017 roku nie zaczęły obowiązywać nowe międzynarodowe standardy 

rachunkowości. Poniżej wykaz standardów i interpretacje, które   a nie weszły jeszcze w życie. 

o Zmiany do MSR 12 Ujęcie podatku odroczonego z tytułu niezrealizowanych strat, zostały 

opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 19 stycznia 2016 

roku i obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2017 roku lub po tej 

dacie. Aktualnie Komisja Europejska jest w trakcie formalnej procedury zatwierdzenia zmiany 

standardu;  

o Zmiany do MSR 7 Inicjatywa dotycząca ujawnień obowiązują za okresy roczne 

rozpoczynające się  z dniem 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie. Zmiany do MSR 7 

wprowadzają wymóg ujawnienia zmian  w zobowiązaniach wynikających z działalności 

finansowej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, włączając w to zmiany zarówno 

będące przepływami pieniężnymi oraz zmianami niepieniężnymi. Aby spełnić wymóg 

standard nakazuje uzgodnienie sald otwarcia i sald zamknięcia poszczególnych zobowiązań 

przedstawionych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, które kwalifikują się jako działalność 

finansowa w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Aktualnie Komisja Europejska jest w 

trakcie formalnej procedury zatwierdzenia zmiany standardu;  

o MSSF 9 Instrumenty Finansowe – opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości 24 lipca 2014 r., stanowi ostateczną wersję standardu zastępując wcześniejsze 

publikowane wersje MSSF 9 i kończy projekt Rady Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości zastąpienia MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Nowy 

Standard odnosi się do klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, 

metodologii utraty wartości oraz rachunkowości zabezpieczeń. MSSF 9 nie obejmuje 

rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych, co stanowi 

osobny projekt Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Nowy standard 

obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem  1 stycznia 2018 r. lub po tej 

dacie;  
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o MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami - został opublikowany przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w dniu 28 maja 2014 r. i ma zastosowanie 

do okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie. 

Zgodnie z nowym Standardem jednostki będą stosować pięciostopniowy model, aby określić 

moment ujęcia przychodów oraz ich wysokość. Model ten zakłada, że przychody powinny 

być ujęte wówczas, gdy (i w stopniu, w jakim) jednostka przekazuje klientowi kontrolę nad 

towarami lub usługami, oraz w kwocie, do jakiej jednostka oczekuje być uprawniona;  

Objaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z klientami - objaśnienia dostarczają dodatkowych 

informacji i wyjaśnień dotyczących głównych założeń przyjętych w MSSF 15, m.in. na temat 

identyfikacji osobnych obowiązków, ustalenia czy jednostka pełni rolę pośrednika (agenta), 

czy też jest głównym dostawcą dóbr i usług (principal) oraz sposobu ewidencji przychodów z 

tytułu licencji. Oprócz dodatkowych objaśnień, wprowadzono także zwolnienia i uproszczenia 

dla jednostek stosujących nowy standard po raz pierwszy. Objaśnienia mają zastosowanie do 

okresów rocznych rozpoczynających się  z dniem 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie;  

o Zmiany do MSSF 2 Płatności na bazie akcji – zostały opublikowane przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 20 czerwca 2016 roku i obowiązują za 

okresy roczne rozpoczynające się  z dniem 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie; 

o Zmiany do MSSF 4 Zastosowanie MSSF 9 Instrumenty Finansowe wraz z MSSF 4 Umowy 

ubezpieczeniowe, zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości 12 września 2016 roku i obowiązują za okresy roczne rozpoczynające się 1 

 

o Zmiany do MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych - zostały opublikowane przez 

Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 8 grudnia 2016 roku i obowiązują za 

okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie;  

o MSSF 16 Leasing - został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości 13 stycznia 2016 roku i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się z 

dniem 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie. MSSF 16 wprowadza nowe zasady ujmowania 

leasingu  

o Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)” – dokonane zmiany w 

ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 

28) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (zmiany 

do MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 

2017 roku lub po tej dacie, a zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie)  

o Interpretacja KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej i zaliczki - została opublikowana przez 

Radę  

o Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 8 grudnia 2016 roku i obowiązuje za okresy 

roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie  
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o MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe - został opublikowany 18 maja 2017 roku i ma zastosowanie 

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. Dozwolone jest 

jego wcześniejsze zastosowanie (pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15 i 

MSSF 9). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące umów ubezpieczeniowych 

(MSSF 4)  

o Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego 

jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem - zostały opublikowane 11 września 

2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 

roku lub później (termin wejścia w życie obecnie został odroczony bez wskazania daty 

początkowej). Zmiany doprecyzowują rachunkowość transakcji, w których jednostka 

dominująca traci kontrolę nad jednostką zależną, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z 

definicją określoną w MSSF 3 „Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich lub 

części udziałów w tej jednostce zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego 

przedsięwzięcia ujmowanego metodą praw własności. Aktualnie Komisja Europejska 

postanowiła odroczyć formalną procedurę zatwierdzenia zmienionych standardów  

o Interpretacja KIMSF 23 Niepewność w ujęciu podatku dochodowego - obowiązuje w 

odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie.  

3.8 Zmiany szacunków.  

W okresie 9 miesięcy 2017 roku nie dokonywano zmian szacunków.   

Nabyte aktywa niematerialne o określonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się 

według kosztu pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się 

liniowo w szacowanym okresie ekonomicznej użyteczności. Oszacowany okres ekonomicznej 

użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu 

sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte aktywa 

niematerialne o nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu 

pomniejszonym o skumulowaną utratę wartości. 

3.9 Zysk netto na akcję.  

Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto 

przypadającego jednostce dominującej za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym 

okresie sprawozdawczym.   

Przy wyliczaniu zysku rozwodnionego średnia ważona liczba akcji w okresie korygowana jest o 

wszystkie potencjalnie rozwadniające akcje zwykłe. 

   Zysk (Strata) na akcję /w zł/ 9 miesięcy  zakończonych   3 miesiące zakończone  

 

30.09.2017r. 30.09.2017r. 

 

(niebadane)  (niebadane)  

 

-0,10 -0,03 
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3.10 Informacje dotyczące segmentów działalności.  

Grupa stanowi jeden segment sprawozdawczy i w związku z tym nie zastosowano wytycznych MSSF 

8 w odniesieniu do segmentów działalności Wartość bilansowa każdego CGU obejmuje sumę 

aktywów operacyjnych netto przypisanych do rzeczowych aktywów trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych – w tym wartości firmy  oraz należności i zobowiązań handlowych. 

   

 

9 miesięcy  zakończonych   3 miesiące zakończone  

Segmenty działalności/ dane w zł/ 30.09.2017r. 30.09.2017r. 

  (niebadane)  (niebadane)  

Przychody ze sprzedaży:      

między segmentami  0,00 0,00 

poza Grupą Kapitałową  40 241,72 0,00 

Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT)  -1 239 645,70 -299 929,10 

Amortyzacja  26 543,81 11 770,41 

Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem 

amortyzacji (EBITDA)  
-1 213 101,89 -288 158,69 

 

3.11 Informacje objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

z sytuacji finansowej. 

  Kapitały

Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni opłacony i wynosi 12.090.020,00 PLN i dzieli się na 

12.090.020 Akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 

o 4.380.000 Akcji serii A; 

o 2.090.020 Akcji serii B; 

o 1.050.000 Akcji serii C; 

o 4.570.000 Akcji serii D. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wyemitowane Akcje są uprzywilejowanymi akcjami 

imiennymi. Ulegną one zamianie na akcje zwykłe na okaziciela z chwilą rejestracji co najmniej 

jednej Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. 

Akcje imienne stają się akcjami na okaziciela z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji 

Spółki i do tego czasu nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza.  

W okresie objętym sprawozdaniem kapitał zakładowy uległ zmianie  w porównaniu do stanu na 31 

grudnia 2016 roku. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 11.908.230 zł na podstawie 

uchwały WZ z dnia 20 grudnia 2016 r. zostało zarejestrowane w KRS 12 stycznia 2017 r. Podwyższenie 
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kapitału zakładowego do kwoty 12.090.020 zł na podstawie uchwały WZ z dnia 9 lutego 2017 r. 

zostało zarejestrowane w KRS 24 marca 2017 r. 

Kapitał podstawowy oraz kapitał z tytułu nadwyżki ze sprzedaży akcji grupy kapitałowej 

NanoGroup SA powstał w wyniku konsolidacji po rozliczeniu utworzenia Grupy Kapitałowej przy 

zastosowaniu MSSF 3(2008) przejęcia odwrotne. Na potrzeby rozliczenia powstania Grupy 

Kapitałowej, Spółka Dominująca NanoGroup SA przejmująca z prawnego punktu widzenia została 

identyfikowana jako jednostka przejmowana dla celów rachunkowości na podstawie wytycznych 

par. B16 MSSF 3(2008). NanoVelos SA, jednostka, której udziały kapitałowe są nabywane (jednostka 

przejmowana z prawnego punktu widzenia) jest jednostką przejmującą dla celów rachunkowości. 

Kapitał podstawowy oraz kapitał z tytułu nadwyżki ze sprzedaży akcji grupy kapitałowej 

NanoGroup SA powstał w wyniku konsolidacji po rozliczeniu utworzenia Grupy Kapitałowej przy 

zastosowaniu MSSF 3(2008) przejęcia odwrotne. Na potrzeby rozliczenia powstania Grupy 

Kapitałowej, Spółka Dominująca NanoGroup SA przejmująca z prawnego punktu widzenia została 

identyfikowana jako jednostka przejmowana dla celów rachunkowości na podstawie wytycznych 

par. B16 MSSF 3(2008). NanoVelos SA, jednostka, której udziały kapitałowe są nabywane (jednostka 

przejmowana z prawnego punktu widzenia) jest jednostką przejmującą dla celów rachunkowości. 

Pozycje „Wyemitowany kapitał akcyjny” oraz „Kapitały zapasowe z tytułu rozliczenia nadwyżki 

emisyjnej” zostały wykazane w skonsolidowanym zestawieniu z sytuacji finansowej na dzień 31 

grudnia 2016 w wartościach odpowiednich dla NanoGroup SA. W związku z koniecznością 

doprowadzenia kapitałów Grupy Kapitałowej do wartości będącej sumą kapitałów NanoVelos 

bez uwzględnienia wartości akcji NanoGroup SA przekazanych w zamian za akcje NanoVelos SA, w 

skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 ujęto „kapitał 

powstały w wyniku rozliczenia utworzenia Grupy Kapitałowej NanoGroup SA”. Jako dane 

porównawcze za okres zakończony 29 października 2015 oraz 1 stycznia 2015 wykazano kapitał 

NanoVelos SA w skonsolidowanych zmianach w kapitałach za 2016 roku. 

Zobowiązania  

Grupa nie zaciągnęła żadnych  kredytów, pożyczek i nie wyemitowała obligacji w okresie 

sprawozdawczym zakończonym 30 września 2017 roku.  

Koszty  

   Koszty według rodzaju 9 miesięcy  zakończonych   3 miesiące zakończone  

/dane w zł/ 30.09.2017r. 30.09.2017r. 

 

(niebadane)  (niebadane)  

Amortyzacja  26 543,81 11 770,41 

Zużycie materiałów i energii (1)  60 355,89 25 619,65 

Usługi obce  636 324,54 122 986,96 

Podatki i opłaty   57 070,50 4 896,45 
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Koszty świadczeń pracowniczych  567 787,79 164 303,26 

Pozostałe koszty rodzajowe  15 657,13 6 032,82 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00 0,00 

Razem koszty według rodzaju  1 363 739,66 335 609,55 

Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego  0,00 0,00 

Razem  1 363 739,66 335 609,55 

w tym:  
  

Koszt własny sprzedaży  0,00 0,00 

Koszty sprzedaży  0,00 0,00 

Koszty ogólnego zarządu  1 363 739,66 335 609,55 

 

Pozostałe przychody  

   Pozostałe przychody operacyjne 9 miesięcy  zakończonych   3 miesiące zakończone  

/dane w zł/ 30.09.2017r. 30.09.2017r. 

 

(niebadane)  (niebadane)  

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 

trwałych 
0,00 0,00 

Dotacje 80 165,09 31 957,50 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

Inne przychody operacyjne 3 723,96 3 723,66 

 

Podatek dochodowy  

Ze względu na fakt, że rok 2016 był dla Emitenta pierwszym rokiem działania, Spółka nie uwzględniła 

aktywa z tytułu podatku odroczonego w aktywach grupy kapitałowej. Stawka podatkowa 

zastosowana w powyższym uzgodnieniu na rok 2016 wynosiła  19% i stanowi ona podatek 

dochodowy od osób prawnych zgodnie z przepisami podatkowymi kraju. Nieujęte ulgi podatkowe 

wygasają w 2021 roku. 

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca 

roku w którym nastąpiła zapłata podatku.   

3.12 Świadczenia pracownicze – warranty  

Na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NanoGroup SA z 

dnia 20/12/2016 r., NanoGroup SA dokonała emisji do 761.300 warrantów subskrypcyjnych 

imiennych serii A, z prawem objęcia nie więcej niż 761.300 akcji imiennych serii E, w ramach 

programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników NanoGroup SA, który zostanie 

uchwalony przez Radę Nadzorczą. (Warranty serii A będą emitowane nieodpłatnie. Warranty serii A 
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będą emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą 

niż 761.300,00 zł w drodze emisji 761.300 akcji imiennych NanoGroup SA serii E. Uprawnionymi do 

objęcia warrantów serii A będą pracownicy i współpracownicy NanoGroup SA wskazani przez 

Radę Nadzorczą. Prawa ze wskazanych warrantów mogą być wykonywane w terminie nie 

dłuższym niż 10 lat od przyjęcia niniejszej uchwały, tj. do dnia 20/12/2026 r. Cena emisyjna akcji 

serii E obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu serii A będzie równa wartości 

nominalnej akcji w dniu ich objęcia. 

Do dnia publikacji niniejszego raportu oraz w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada 

Nadzorcza Emitenta nie podjęła uchwały przyjmującej program motywacyjny i określającej jego 

szczegóły.  

3.13 Informacja na temat dywidendy  

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Emitenta, biorąc pod uwagę m.in. rekomendację Zarządu w tym zakresie, przy czym rekomendacja 

Zarządu nie ma wiążącego charakteru dla zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z 

wczesnym etapem rozwoju Grupy Emitenta oraz koniecznością ponoszenia znacznych wydatków 

na badania, Zarząd Emitenta zamierza zaproponować akcjonariuszom, by ewentualny zysk 

osiągnięty w najbliższych latach obrotowych pozostał w Spółce. Umożliwi to Emitentowi dalszy 

dynamiczny rozwój działalności.  

3.14 Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych  

Zarówno w okresie 9 miesięcy 2017  roku jak i w całym 2016 roku spółki z Grupy nie emitowały 

udziałowych ani kapitałowych papierów wartościowych.   

3.15  Sezonowość i cykliczność działalności. 

Nie dotyczy. Grupa Emitenta w dotychczasowej działalności nie uzyskała przychodów ze sprzedaży 

produktów, towarów lub materiałów oraz usług. 

3.16 Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.  

Na dzień 30 września 2017 roku ani na 31 grudnia 2016 roku Emitent nie wystąpiły. 

3.17 Zestawienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w niniejszym sprawozdaniu 

finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i 

opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.  

W dniu 30 grudnia 2016 NanoGroup SA podpisała umowę zakupu 211 366 akcji NanoVelos SA od 

Ipopema 112 FIZAN, zobowiązując się do zapłaty 14,20 zł za akcje.  Łączne zobowiązanie z tytułu 

nabycia akcji w dniu 31 grudnia 2016 wynosiło 3,3 mln zł. Zobowiązanie to zostało zapłacone 

w roku 2017. 

W dniu 10.02.2017 GPV I sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie zawarło z NanoGroup S.A. umowę 

objęcia 181.790 akcji serii D w zamian za wkład niepieniężny o wartości 450.025 zł w postaci 8.126 

akcji NanoSanguis S.A. oraz 9.875 akcji NanoThea S.A.  
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3.18 Transakcje z jednostkami powiązanymi  

Szczegółowo zostały opisane w części  raportu : „Komentarz Zarządu do raportu za okres 9 miesięcy 

zakończony 30 września 2017 roku.”  

3.19 Informacja o postępowaniach toczących się przed sądem lub organem administracji 

publicznej  

Emitent ani ze spółek z Grupy nie była stroną postępowań sądowych w okresie pierwszych trzech 

kwartałów 2017 r.  

3.20  Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy 

raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.   

NanoGroup 

o W dniu 11.01.2017r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu 

NanoGroup pana Tomasza Ciacha na stanowisko członka zarządu. 

o W dniu 11.01.2017r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu 

NanoGroup pana Adama Kiciak na stanowisko członka zarządu. 

o W dniu 12.01.2017r. zarejestrowano w KRS podwyższenie kapitału poprzez emisję 2.090.020 

akcji serii B, 1.050.000 akcji serii C oraz 4.388.210 akcji serii D spółki. 

o W dniu 27.01.2017r. NanoGroup S.A. podpisała z Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w 

Warszawie umowę o świadczenie usług rewizji finansowej oraz innych usług atestacyjnych. 

o W dniu 27.01.2017r. NanoGroup S.A. podpisała z Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w 

Warszawie umowę o weryfikację zgodności danych na potrzeby oferty publicznej. 

o W dniu 9.02.2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało pana 

Tadeusza Wesołowskiego na członka Rady Nadzorczej NanoGroup S.A..  

o W dniu 9.02.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało pana 

Przemysława Mazurka na członka Rady Nadzorczej NanoGroup S.A..  

o W dniu 9.02.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NanoGroup S.A. podjęło 

uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 181.790,00 zł do kwoty 12.090.020 zł 

poprzez emisję akcji serii D i zaoferowanie tych akcji GPV I sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w 

Warszawie. 

o W dniu 10.02.2017 GPV I sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie zawarło z NanoGroup S.A. 

umowę objęcia 181.790 akcji serii D w zamian za wkład niepieniężny o wartości 450.025 zł w 

postaci 8.126 akcji NANOSANGUIS S.A. oraz 9.875 akcji NANOTHEA S.A. Nabycie przedmiotu 

wkładu niepieniężnego nastąpiło w dniu zawarcia wyżej wymienionej umowy objęcia akcji. 

o W dniu 23.02.2017 pan Zygmunt Grajkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej NanoGroup S.A. 
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o W dniu 28.02.107 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NanoGroup S.A. podjęło 

uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 8.800.000,00 zł 

poprzez emisję nie więcej niż 8.800.000 akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł i zaoferowanie 

tych akcji w drodze oferty publicznej. 

o W dniu 24.03.2017 zostały zarejestrowane w KRS zmiany związane z powołaniem nowych 

członków zarządu oraz członków Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. jak również zostało 

zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 12.090.020,00 PLN. 

o W dniu 24.07.2017 roku NanoGroup S.A. objęła 2 udziały w  Spółce działającej pod firmą Pure 

Biologics Sp. z o.o.  

 

NanoVelos S.A. 

o W dniu 16.01.2017 NanoVelos S.A. zawarła z Deloitte Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa umowę o badanie sprawozdania finansowego za 

rok finansowy zakończony 31 grudnia 2016 

o W dniu 28.02.2017 pan Mariusz Gromek złożył rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej NanoVelos S.A.  

o W dniu 27.03.2017 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało pana Piotra Pietrzaka na 

stanowisko członka Rady Nadzorczej NanoVelos S.A. 

o W dniu 08.02.2017 NanoVelos S.A. otrzymało odmowną decyzję NCBiR odnośnie 

wprowadzenia zmian w grancie PBS. Brak zgody NCBiR na wnioskowane przez spółkę zmiany 

w programie badań objętych dofinansowaniem skutkować będzie rozwiązaniem umowy o 

dofinansowanie. W ocenie Spółki, nie będzie  to skutkować koniecznością zwrotu środków 

uzyskanych w ramach grantu. Wysokość wykorzystanego dofinansowania do daty złożenia w 

NCBiR raportu końcowego z badania wyniosła 294,8 tys. PLN. 

o W styczniu 2017 NanoVelos S.A. zakończyła przygotowania i dokonała wyboru trzech 

pierwszych połączeń nanocząstka–lek do badań na zwierzętach w ramach programu 

badawczego „Opracowanie koncepcyjnie nowego podejścia terapeutycznego w leczeniu 

nowotworów poprzez zastosowanie małej cząsteczki modulujące zdolność nowotworów do 

ucieczki spod nadzoru immunologicznego” dofinansowanego grantem w ramach programu 

Strategmed. Badania na zwierzętach rozpoczęto w marcu 2017 roku. 

o W dniu 28.02.2017 NanoVelos S.A. uzyskała zgodę komisji bioetycznej na przeprowadzenie 

pierwszych badań na zwierzętach realizowanych w ramach programu badawczego 

"Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków 

przeciwnowotworowych" dofinansowanego grantem w ramach programu POIR. 

o W dniu 18.04.2017 Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Członków Zarządu Pani Igi Wasiak oraz Pana Tomasza Ciacha. 

o W dniu 18.04.2017 Rada Nadzorcza zatwierdziła budżet finansowy na rok 2017.  



 

  
34 

. NanoThea S.A

o W dniu 16.01.2017 NanoThea S.A. zawarła z Deloitte Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa umowę o badanie sprawozdania finansowego za 

rok finansowy zakończony 31 grudnia 2016. 

o W dniu 10.02.2017 GPV I SP z o.o. Sp SKA przeniosło swoje prawa do 9.875 akcji NanoThea S.A. 

na NanoGroup S.A. W efekcie udział NanoGroup S.A. w kapitale zakładowym NanoThea S.A. 

wzrósł do 91,6%.  

o W dniu 06.03.2017 NanoThea S.A. podpisała z NCBiR umowę o dofinansowanie projektu: 

„Biopolimerowe nanocząstki jako nośniki izotopów promieniotwórczych do wczesnej 

diagnostyki nowotworów” w ramach  Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, 

Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Maksymalna 

kwota dofinansowania w ramach powyższej umowy wynosi 5.242.118,07 PLN co stanowi 

68,77% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu.  

o W dniu 17.03.2017 nastąpiła emisja warrantów subskrypcyjnych NanoThea S.A. w ramach 

programu motywacyjnego dla kluczowego personelu. W dniu 21.03.2017 nastąpiło wydanie 

wyemitowanych warrantów. 

o W dniu 24.04.2017 NanoThea S.A. podpisała z województwem Mazowieckim 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie 

projektu: „Opracowanie biopolimerowych nanocząstek do precyzyjnej diagnostyki oraz 

celowanej terapii nowotworu prostaty z wykorzystaniem radioizotopów” w ramach  Działania 

1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Maksymalna kwota 

dofinansowania w ramach powyższej umowy wynosi 2 015 307,80 PLN co stanowi 74,11% 

całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu.  

o W dniu 30.05.2017 - odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki 

NanoThea na którym podjęto uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

o kwotę 28.000 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych) poprzez emisję 28.000 (dwadzieścia 

osiem tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

każda akcja, Cena emisyjna Akcji wynosi 25 zł (dwadzieścia pięć złotych). (Rejestracja 

podwyższenia w KRS nastąpiła 21 sierpnia 2017 r. ). 

o 28.08.2017 – decyzja PARP o wyborze do dofinansowania projektu nr POIR.02.03.04-14-0021/17 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie 

otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności 

przemysłowej – umowa do dofinansowanie w trakcie procedowania. 

o W dniu 20.09.2017 – podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu 

Biopolimerowe nanocząstki jako nośniki izotopów promieniotwórczych do wczesnej 
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diagnostyki nowotworów, umowa nr POIR.01.01.01-00-0289/16-00  z dn. 06.03.2017 – aneks 

dotyczył zmniejszenia kwoty poręczenia przy zaliczkowym rozliczaniu projektu do kwoty 

równej 100% wartości najwyższej planowanej zaliczki. 

NanoSanguis S.A.  

o W dniu 16.01.2017 NanoSanguis S.A. zawarła z Deloitte Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa umowę o badanie sprawozdania finansowego za 

rok finansowy zakończony 31 grudnia 2016. 

o W dniu 20.01.2017 NanoSanguis S.A. zawarła z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i 

Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN umowę o wykonanie prac badawczych preparatu 

krwiozastępczego na małym modelu zwierzęcym. 

o W dniu 10.02.2017 GPV I SP   z o.o. Sp SKA przeniosło swoje prawa do 8.126 akcji NanoSanguis 

S.A. na NanoGroup S.A. W efekcie udział NanoGroup S.A. w kapitale zakładowym 

NanoSanguis S.A. wzrósł do 91,4%.  

o W dniu 15.03.2017 NanoSanguis S.A. zawarła z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej, Katedra 

Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej SGGW w Warszawie umowę na wykonanie prac 

badawczych badania histopatologicznego materiału tkankowego w ramach projektu 

„Substytut czerwonych krwinek”. 

o W dniu 31.03.2017 NanoSanguis S.A. podpisała z NCBiR umowę o dofinansowanie projektu: 

„OrganFarm – system do długoterminowego przechowywania organów ex vivo” w 

ramach  Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach 

powyższej umowy wynosi 5.386.078,61 PLN co stanowi 66,60% całkowitych wydatków 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu. 

o W dniu 04.04.2017 NanoSanguis S.A. podpisała z województwem Mazowieckim 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie 

projektu: „Substytut czerwonych krwinek” w ramach  Działania 1.2 „Działalność badawczo-

rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach powyższej 

umowy wynosi 2.005.911,47 PLN co stanowi 65,81% całkowitych wydatków kwalifikujących się 

do objęcia wsparciem w ramach projektu. 

o 15.04.2017 – Uchwała Rady Nadzorczej NanoSanguis SA zatwierdzająca budżet obejmujący 

roczny i trzyletni plan finansowy Spółki sporządzony w dniu 14.04.2017 r. 

o 16.05.2017 - Uchwała Rady Nadzorczej NanoSanguis SA zatwierdzająca budżet obejmujący 

roczny i trzyletni plan finansowy Spółki sporządzony w dniu 15.05.2017 r. 

o 24.05.2017 - Uchwały Rady Nadzorczej NanoSanguis SA: ocena pozytywna sprawozdania 

finansowego za rok 2016 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem 
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faktycznym; ocena pozytywna wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2016; 

zatwierdzenie i złożenie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z 

wyników ocen; zmiana wysokości wynagrodzenia Pana Tomasza Ciacha. 

o 26.05.2017 – odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki NanoSanguis SA.  

zatwierdzające m.in. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 

o 30.05.2017 - odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki NanoSanguis 

SA., na którym podjęto uchwale  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 

32.800 zł (trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych) poprzez emisję 32.800 (trzydzieści dwa tysiące 

osiemset) akcji imiennych zwykłych serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 

Cena emisyjna Akcji wynosi 25 zł ; rejestracja podwyższenia przez KRS nastąpiła w dniu 28.07.2017 r. 

o 31.05.2017 - NanoSanguis S.A. podpisała z NanoGroup SA umowę subskrypcji prywatnej, na 

mocy której NanoGroup SA  obejmuje 32.800 (trzydzieści dwa tysiące osiemset) nowych 

akcji imiennych zwykłych serii E w kapitale zakładowym NanoSanguis SA i pokrywa je 

wkładem pieniężnym w kwocie 820.000,00 zł (osiemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

o 01.07.2017 - NanoSanguis S.A. podpisała umowę z Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w 

Warszawie na profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami, którzy w pracy ulegli 

ekspozycji zawodowej na zakażenia wirusem HIV, HBV lub HCV 

o 31.07.2017 – podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu OrganFarm- system 

do długoterminowego przechowywania organów ex vivo, umowa nr POIR.01.01.01-00-

0332/16-00  z dn. 31.03.2017 – aneks dotyczył zmniejszenia kwoty poręczenia przy zaliczkowym 

rozliczaniu projektu do kwoty równej 100% wartości najwyższej planowanej zaliczki. 

 

3.21  Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego  

Wszystkie zdarzenia dotyczące okresu sprawozdawczego zostały ujęte w księgach i w skróconym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku.   

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które nie zostały a 

powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.  

Emitent 

o W dniu 13 października 2017 roku  został zatwierdzony przez Komisje  Nadzoru Finansowego 

Prospekt Emisyjny i opublikowany w dniu 16 października na stronie internetowej NanoGroup: 

http://nanogroup.eu/oferta- publiczna/ ; 

o W dniu 17 października 2017 roku rozpoczęła się subskrypcja akcji F dla inwestorów 

Indywidualnych;  

o W dniu 25 października 2017 roku  zakończyła się subskrypcja akcji serii F inwestorów 

Indywidualnych; 
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o W dniu 30 października 2017 roku rozpoczęła się subskrypcja akcji F dla inwestorów 

Instytucjonalnych; 

o W dniu 07 listopada  2017 roku  zakończyła się subskrypcja akcji serii F inwestorów 

Instytucjonalnych;  

o W dniu 09 listopada 2017 roku nastąpił przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom 

Instytucjonalnym. Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 880.000 akcji serii F Spółki. W 

transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 515.075 akcji serii F, w transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych przydzielono 364.925 akcji serii F. Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 

4.180.000 zł. 

NanoThea S.A. 

o 03.11.2017 – Aneks nr 2 do umowy z dn. 6 listopada 2015 r. Nr 3/2015/ncbr/svp ska o wsparcie 

w ramach projektu systemowego „BRidge alfa” oraz Aneks nr 2 do Załącznika nr 1 do Umowy 

Nr 3 /2015/NCBR/SVP SKA – przedłużenie realizacji projektu do dnia 31.12.2017 r. 
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C. Komentarz Zarządu do raportu za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 

2017 roku. 

I. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej. 

NanoGroup S.A. 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

o Pan Marek Borzestowski − pełniący funkcję Prezesa Zarządu, 

o Pan Tomasz Ciach − pełniący funkcję Członka Zarządu Spółki,  

o Pan Adam Kiciak − pełniący funkcję Członka Zarządu Spółki. 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

o Paweł Michał Ciach, 

o Piotr Pietrzak, 

o Przemysław Mazurek, 

o Tadeusz Wesołowski, 

o Artur Olender, 

o Piotr Rutkowski, 

o Małgorzata Gałązka-Sobotka. 

NanoVelos S.A. 

Celem spółki jest opracowanie innowacyjnego systemu transportu leków znanych substancji 

aktywnych w oparciu o autorskie nanocząstki chronione patentem w kilku krajach i procedurze 

patentowej w innych. Spółka pracuje również nad modyfikacją produkowanych nanocząstek by 

mogły znaleźć zastosowanie w dostarczaniu kwasów nukleinowych (DNA, RNA) do komórek w 

terapii genowej. 

W skład Zarządu NanoVelos S.A. wchodzą: 

o Tomasz Ciach – pełniący funkcję Członka Zarządu 

o Iga Wasiak – pełniąca funkcję Członka Zarządu  

W skład Rady Nadzorczej NanoVelos S.A. wchodzą: 

o Marek Borzestowski  

o Paweł Ciach  

o Piotr Pietrzak  

NanoSanguis S.A. 

Celem spółki jest opracowanie syntetycznego nośnika naśladującego funkcje czerwonych krwinek 

o długim okresie krążenia w organizmie i długim okresie przydatności do użycia oraz stworzenie 

"OrganFarm" - systemu długoterminowego przechowywania organów ex vivo w oparciu o autorski 

płyn perfuzyjny. 
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W skład Zarządu NanoSanguis S.A. wchodzą: 

o Agata Stefanek – pełniąca funkcję  Prezesa Zarządu  

o Tomasz Ciach – pełniący funkcję Członka Zarządu  

W skład Rady Nadzorczej NanoSanguis S.A. wchodzą: 

o Marek Borzestowski  

o Paweł Ciach  

o Maciej Sadowski.  

NanoThea S.A. 

Celem spółki jest rozwój nanocząstek wykorzystywanych w zaawansowanej, wczesnej diagnostyce 

nowotworowej pozwalających na zwiększenie precyzji diagnostyki PET (pozytonowej tomografii 

emisyjnej) oraz zwiększenie jej dostępności, a także dających możliwość połączenia dwóch metod 

diagnostycznych PET oraz MR (rezonans magnetyczny) oraz ewentualnie diagnostyki z radioterapią 

W skład Zarządu NanoThea S.A. wchodzą: 

o Magdalena Janczewska – pełniąca  funkcję Prezesa Zarządu   

o Tomasz Ciach – pełniący funkcję Członka Zarządu  

W skład Rady Nadzorczej NanoThea S.A. wchodzą: 

o Marek Borzestowski  

o Paweł Ciach  

o Piotr Pietrzak  

II. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego 

sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich 

zmian oraz informacje, które są   istotne dla oceny możliwości realizacji 

zobowiązań  przez emitenta.   

Grupa ma na celu doprowadzenie badań nad opracowywanymi projektami do momentu 

pierwszej fazy badań klinicznych. Uwzględniając środki przyznane z grantów oraz kolejnych rund 

finansowania funduszy zalążkowych oraz inwestorów pozyskanych w trakcie procesu IPO, grupa 

będzie miała zabezpieczone finansowanie do tego etapu. Zarząd Grupy jest otwarty na wczesną 

współpracę (już na etapie prowadzonych badań) z firmami farmaceutycznymi.  

Ponadto Grupa Emitenta jest w trakcie dalszego pozyskiwania dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej na prace badawczo-rozwojowe w zakresie leków i preparatów medycznych.  

  Przychody

Grupa Emitenta w okresie objętym sprawozdaniem kwartalnych za III Q 2017 roku nie uzyskała 

przychodów ze sprzedaży produktów, usług lub towarów i materiałów. Jedynymi przychodami 

Grupy Emitenta w okresie historycznych informacji finansowych są przychody pozostałe, które w 
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okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 września  2017 r. wyniosły 83tys. zł i dotyczyły rozliczenia części 

otrzymanych dotacji.  

Koszty  

W okresie od 1 stycznia 2017r.  do 30 października 2017 r. koszty działalności operacyjnej Grupy 

Emitenta wyniosły 1.363 tys. zł. Kluczową pozycją kosztów działalności operacyjnej w 

przedstawionym okresie były koszty usług obcych 636 tys. zł oraz koszty świadczeń pracowniczych 

w wysokości 567 tyś zł.  

Wynik finansowy  

Skonsolidowany wynik finansowy przed opodatkowaniem oraz wynik finansowy netto w okresie od 1 

kwietnia 2017 roku do 30 września 2017 roku  oraz od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017 roku były 

ujemne i wyniosły odpowiednio( 1.244) tyś. zł (-786) tys. zł.  

III. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą   miały wpływ na 

osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego 

kwartału.   

Dopuszczenie przez GPW akcji serii F nowej emisji do obrotu giełdowego pozwoli na płynne 

wsparcie finansowe kluczowych projektów inwestycyjnych.   

IV. Stanowisko Zarządu odnośnie  zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz wyników na dany rok, w świetle  wyników zaprezentowanych w 

raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.   

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.  

V.   Akcjonariat Grupy Kapitałowej Emitenta oraz ilość akcji posiadanych 

przez osoby zarządzające lub nadzorujące .  

Akcjonariusz Liczba Akcji �Seria 
Udział w ogólnej 

liczbie Akcji 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

GPV I Inwestycje sp. z o.o. w 

likwidacji* 
4 570 000 D 37,80% 37,80% 

Tomasz Ciach  4 380 000 A 36,23% 36,23% 

StartVenture@Poland Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A. 

1 050 000 C 8,6�% 8,68% 

Strong Holding SCSp. 734 641 B 6,08% 6,08% 

Tadeusz Mazurek 637 119 B 5,27% 5,27% 

Pozostali 718 260 B 5,94% 5,94% 



 

  
41 

Razem 12 090 020 
 

100% 100% 

* 

GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie - podmiot 

dominujący wobec GPV I Inwestycje sp. z o.o. w likwidacji (poprzednio przed przekształceniem 

GPV I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) – 4.570.000 akcji i 4.570.000 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 37,80% kapitału zakładowego Spółki oraz 37,80% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Emitent wyjaśnia, że (i) uchwałą walnego zgromadzenia spółki GPV I spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A. z dnia 18 kwietnia 2017 roku, akt notarialny Rep. A nr 852/2017, 

sporządzonym przez notariusz Agnieszkę Puszkarską z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, dokonano 

przekształcenia GPV I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w GPV I Inwestycje sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, , która została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 11 lipca 

2017 roku; (ii) uchwałą zgromadzenia wspólników GPV I Inwestycje sp. z o.o. z dnia 11 sierpnia 2017 

roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu jej likwidacji; (iii) wyłącznym celem likwidacji GPV I 

Inwestycje sp. z o.o. jest uproszczenie struktury organizacyjnej GPV I Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, a co za tym idzie - obniżenie kosztów funkcjonowania 

grupy kapitałowej GPV I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych poprzez 

likwidację jednego podmiotu i kosztów związanych z jego prowadzeniem oraz ułatwienie 

dystrybucji środków pochodzących z inwestycji kapitałowych. Docelowo, po likwidacji GPV I 

Inwestycje sp. z o.o., akcje Spółki staną się własnością GPV I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

Aktywów Niepublicznych, który zmieni swój dotychczasowy status z akcjonariusz pośredniego na 

akcjonariusz bezpośredniego. Likwidacja GPV I Inwestycje sp. z o.o. w likwidacji oraz przeniesienie 

własności akcji Emitenta na GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nastąpi 

nie wcześniej niż po dniu 22 lutego 2018 roku (upływ terminu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o 

otwarciu likwidacji). Zarząd GPV I Inwestycje sp. z o.o. w likwidacji szacuje, że proces likwidacji tej 

spółki zostanie zakończony do końca marca 2018 roku. Wszystkie akcje posiadane przez GPV I 

Inwestycje sp. z o.o. w likwidacji zostaną przeniesione na GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

Aktywów Niepublicznych. Udział GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w 

kapitale zakładowym Emitenta będzie równy udziałowi GPV I Inwestycje sp. z o.o. w likwidacji. 

Akcje Liczba Akcji 
Udział w ogólnej 

liczbie Akcji 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie �głosów 

A 4 380 000 36,23% 4 380 000 36,23% 

B 2 090 020 17,29% 2 090 020 17,29% 

C 1 050 000 8,68% 1 050 000 8,68% 

D 4 570 000 37,80% 4 570 000 37,80% 

Razem 12 090 �020 100,00% 12 090 020 100,00% 
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VI.  Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty papierów wartościowych.  

W dniu 09 listopada 2017 roku nastąpił przydział akcji serii F nowej emisji publicznej inwestorom 

indywidualnym i inwestorom instytucjonalnym. Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 880.000 

akcji serii F Spółki. W transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 515.075 akcji serii F, w transzy 

Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 364.925 akcji serii F. Akcji Oferowanych. Wartość 

przeprowadzonej Oferty wyniosła 4.180.000 zł. 

Na dzień publikacji raportu okresowego za III Q 2017 roku akcje serii F nie zostały jeszcze 

dopuszczone do obrotu przez GPW.  Moim zdaniem brakuje informacji o podwyższeniu kapitału 

zakładowego w NANOTHEA S.A. i NANOSANGUIS S.A. i objęciu nowych akcji w podwyższonym 

kapitale zakładowym przez NANOGROUP S.A. 

VII. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego 

zależną poręczeń kredytu, pożyczki, leasingów 

W okresie I-III kw. 2017 r. Emitent  nie otrzymał ani nie udzielał poręczeń gwarancji  ani pożyczek. 

W dniu 20.08.2017 r. jedna ze spółek z Grupy tj.  NanoVelos S.A.  podpisała umowę leasingu 

operacyjnego na  okres 36 mc, której przedmiotem jest chromatograf niezbędny do prowadzenia 

badań. Wartość umowy nie jest znacząca. 

VIII. Postępowania sądowe.  

Żadna ze spółek z Grupy Emitenta nie była stroną innych postępowań sądowych w okresie 

pierwszych trzech kwartałów 2017 r.   

IX. Transakcje z podmiotami powiązanymi. 

W okresie I-III kw. 2017 r. Spółka nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na 

warunkach innych niż rynkowe. Poniżej wyszczególnienie. 

Wynagrodzenia  

 Stan na 30/09/2017 

   

NanoSanguis  

SA 

  NanoThea  

SA 

  NanoVelos  

SA 

  NanoGroup  

SA 

Wynagrodzenie członków zarządów    216 000         197 325         224 213         153 563      

Wynagrodzenie rady nadzorczej    -         -         -         9 600      

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 

członków zarządu    4 940         40         -         16 050      

Wynagrodzenie członków zarządu - 

nadpłata    6 244         7 995         -         -      

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 

rady nadzorczej    -         -         -         -      

*W  okresie I-III Q 2017r.  Grupa Emitenta nie udzielała członkom zarządu ani członkom rady nadzorczej pożyczek. 
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Akcjonariusze i ich udział procentowy w liczbie akcji. 

Stan na 30/09/2017 
  

NanoSanguis  

SA 

  NanoThea  

SA 

  NanoVelos  

SA 

  NanoGroup  

SA 

Tomasz Ciach               36,78% 

Agata Stefanek   8,59%             

Magdalena Janczewska       8,31%         

Iga Wasiak           1,29%     

GPV I SP  z o.o. Sp SKA               36,85% 

Startventure@poland Sp z o.o. SKA               8,82% 

NanoGroup SA   91,00%   92,00%   91,90%     

NanoVelos SA - akcje własne           6,81%     

Tadeusz Mazurek               5,35% 

Strong Holding SCSp.               5,04% 

Pozostali akcjonariusze posiadający 

indywidualnie poniżej 5% akcji               7,16% 

Razem   100%   100%   100%   100% 

 

Transakcje z akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% akcji inne niż wykazane powyżej 

Stan na 30/09/2017 
  

NanoSanguis  

SA 

  NanoThea  

SA 

  NanoVelos  

SA 

  NanoGroup  

SA 

GPV I SP  z o.o. Sp SKA1   203 148,00   246 877,00   

 

    

 

W dniu 10.02.2017 GPV I sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie zawarło z NanoGroup S.A. umowę 
objęcia 181.790 akcji serii D w zamian za wkład niepieniężny o wartości 450.025 zł w postaci 8.126 
akcji NanoSanguis S.A. oraz 9.875 akcji NanoThea S.A. 

X. Istotne zdarzenia po dacie bilansowej. 

Emitent  

o W dniu 13 października 2017 roku  został zatwierdzony przez Komisje  Nadzoru Finansowego 

Prospekt Emisyjny i opublikowany w dniu 16 października na stronie internetowej NanoGroup: 

http://nanogroup.eu/oferta- publiczna/ ; 

o W dniu 17 października 2017 roku rozpoczęła się subskrypcja akcji F dla inwestorów 

Indywidualnych;  

o W dniu 25 października 2017 roku  zakończyła się subskrypcja akcji serii F inwestorów 

Indywidualnych; 

o W dniu 30 października 2017 roku rozpoczęła się subskrypcja akcji F dla inwestorów 

Instytucjonalnych; 

o W dniu 07 listopada  2017 roku  zakończyła się subskrypcja akcji serii F inwestorów 

Instytucjonalnych;  
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o W dniu 09 listopada 2017 roku nastąpił przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom 

Instytucjonalnym. Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 880.000 akcji serii F Spółki. W 

transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 515.075 akcji serii F, w transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych przydzielono 364.925 akcji serii F. Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 

4.180.000 zł. 

o W dniu 22 listopada 2017 r. Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI Nr 3/2017, że w 

dniu 20 listopada 2017 r.,  Zarząd KDPW w drodze uchwały nr 789/17 postanowił: 

o zarejestrować w depozycie papierów wartościowych następujące akcje zwykłe na okaziciela 

Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda, w tym: 

� 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 

� 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji serii B, 

� 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, oraz  

� 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,  

i oznaczyć je kodem PLNNGRP00011 pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku 

regulowanym, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie tych akcji nastąpi w terminie trzech dni od 

otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu, 

o zarejestrować w dniu 22 listopada 2017 roku w depozycie papierów wartościowych 880.000 

(osiemset osiemdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości 

nominalnej 1,00 zł każda, które oznaczono kodem PLNNGRP00037. 

NanoThea S.A. 

03.11.2017 – Aneks nr 2 do umowy z dn. 6 listopada 2015 r. Nr 3/2015/ncbr/svp ska o wsparcie w 

ramach projektu systemowego „BRidge alfa” oraz Aneks nr 2 do Załącznika nr 1 do Umowy Nr 3 

/2015/NCBR/SVP SKA – przedłużenie realizacji projektu do dnia 31.12.2017 r. 

29 listopada 2017 roku  Warszawa 

Zarząd NanoGroup 

 

Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

 

Marek Borzestowski Tomasz Ciach Adam Kiciak 

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg: 

 

Katarzyna Kowalczyk  
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D. Kwartalna informacja Finansowa. 

I. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej. 

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE Z 

CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
3 miesiące  zakończone   9 miesięcy  zakończonych   

30.09.2017r. 30.09.2017r. 

 /dane w zł/ (niebadane)  (niebadane)  

Przychody ze sprzedaży   -       -      

Koszt własny sprzedaży   -       -      

Zysk na sprzedaży   -       -      

Koszty sprzedaży   -       -      

Koszty ogólnego zarządu   (138 380)      (689 572)     

Pozostałe przychody   -       -      

Pozostałe koszty   -       (38)     

Zysk (Strata) operacyjny/a      

Przychody finansowe   -       -      

Koszty finansowe   (34)      (57)     

Zysk (Strata) przed opodatkowaniem   (138 415)      (689 668)     

Podatek dochodowy od osób 

prawnych  
 -       -      

Zysk (Strat) netto   (138 415)      (689 668)     

Inne całkowite dochody/(straty)      

Zabezpieczenia przepływów 

pieniężnych  
 -       -      

Podatek dochodowy dotyczący 

zabezpieczenia przepływów 

pieniężnych  

 -       -      

Inne całkowite dochody/(straty) netto   -       -      

Całkowite dochody/(straty) ogółem   (138 415)      (689 668)     

Zysk netto na jedną akcję (w złotych)      

Średnia ważona liczba akcji w tysiącach 

sztuk 
    

- podstawowy   (0,06)      (0,02)     

- rozwodniony  (0,06)      (0,02)     
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 BILANS 

/dane w zł/ 

 

Stan na  

30.09.2017r.   

Stan na   

31.12.2016r.   

Aktywa trwałe  28 032 715       25 749 322      

I     Wartości niematerialne i prawne  -       -      

II     Rzeczowe aktywa trwałe  13 367       -      

  1     Środki trwałe  13 367       -      

  2     Środki trwałe w budowie  -       -      

  3     Zaliczki na środki trwałe w budowie  -       -      

III     Należności długoterminowe  -       -      

  1     Od jednostek powiązanych  -       -      

  2     

Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale  -      

  3     Od pozostałych jednostek  -       -      

IV     Inwestycje długoterminowe  28 019 347       25 749 322      

  1     Nieruchomości  -       -      

  2     Wartości niematerialne i prawne  -       -      

  3     Długoterminowe aktywa finansowe  28 019 347       25 749 322      

  4     Inne inwestycje długoterminowe  -       -      

V     Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  -       -      

  1     Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  -      

  2     Inne rozliczenia międzyokresowe  -       -      

    Aktywa obrotowe  9 170 164       6 484 551      

I     Zapasy    -       -      

  1     Materiały  -       -      

  2     Półprodukty i produkty w toku  -       -      

  3     Produkty gotowe  -       -      

  4     Towary  -       -      

  5     Zaliczki na dostawy i usługi  -       -      

II     Należności krótkoterminowe  8 895 442       4 591      

  1     Należności od jednostek powiązanych  -       -      

  2     

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale  -      

  3     Należności od pozostałych jednostek  8 895 442       4 591      

III     Inwestycje krótkoterminowe  274 721       6 479 960      

  1     Krótkoterminowe aktywa finansowe  274 721       6 479 960      
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  2     Inne inwestycje krótkoterminowe  -       -      

IV     Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  -       -      

    Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy  -       -      

    Udziały (akcje) własne  -       -      

 AKTYWA RAZEM   37 202 878       32 233 873      

    Kapitał (fundusz) własny  37 035 488       28 475 131      

I     Kapitał (fundusz) podstawowy  20 890 020       11 908 230      

II     Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  16 928 866       16 660 631      

III     Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  -       -      

IV     Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  -       -      

V     Zysk (strata) z lat ubiegłych  (93 730)      -      

VI     Zysk (strata) netto  (689 668)      (188 730)     

VII     Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 95 000      -      

ca    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  167 390       3 758 743      

I     Rezerwy na zobowiązania  -       -      

  1     Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  -      

  2     Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  -       -      

  3     Pozostałe rezerwy  -       -      

II     Zobowiązania długoterminowe  -       -      

  1     Wobec jednostek powiązanych  -       -      

  2     

Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale  -      

  3     Wobec pozostałych jednostek  -       -      

III     Zobowiązania krótkoterminowe  167 390       3 758 743      

  1     Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  (214)      30 000      

             (232)      30 000      

  2     

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale  -      

  3     Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  167 605       3 080 682      

  4     Fundusze specjalne  -       -      

IV     Rozliczenia międzyokresowe  -       -      

  1     Ujemna wartość firmy  -       -      

  2     Inne rozliczenia międzyokresowe  -       -      

PASYWA RAZEM   37 202 878       32 233 873      
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II. 
 Spraw

ozd
anie ze zm

ian w
 jed

nostkow
ym

 kapitale.  

ZM
IA

N
Y W

 KA
PITA

LE 

2017   

/d
a

ne w
 zł/ 

Kapitały 

podstaw
ow

e 

spółek 

operacyjnych  

W
yem

itow
any 

kapitał akcyjny  

Kapitały 

zapasow
e z 

tytułu 

rozliczenia 

nadw
yżki 

em
isyjnej  

Kapitał pow
stały w

 

w
yniku rozliczenia 

utw
orzenia G

rupy 

Kapitałow
ej 

N
anoG

roup S.A
. 

 Kapitał 

rezerw
ow

y  

Zyski 

zatrzym
ane 

Przypadające 

akcjonariuszom
 

jednostki 

dom
inującej  Przypadające 

udziałom
 nie 

dającym
 

kontroli  

razem
  

Sta
n na 1 styczeń 2017  

n/a 
11 908 230,00 

16 660 630,83 
n/a 

0,00 
-93 730,00 

n/a 
n/a 

28 475 130,83 

Zysk /stra
ta netto za

 

rok ob
rotow

y  
  

  
  

  
  

-689 667,82 
  

  
-689 667,82 

Podw
yższenie kapita

łu 
  

8 981 790,00 
268 235,00 

  
  

  
  

  
9 250 025,00 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Stan na 30.09.2017  
  

20 890 020,00 
16 928 865,83 

n/a 
0,00 

-783 397,82 
0,00 

0,00 
37 035 488,01 

  
  

  
  

  
  

  

ZM
IA

N
Y W

 KA
PITA

LE - 

2016  

Kapitały 

podstaw
ow

e 

spółek 

operacyjnych  

W
yem

itow
any 

kapitał akcyjny  

Kapitały 

zapasow
e z 

tytułu 

rozliczenia 

nadw
yżki 

em
isyjnej  

Kapitał pow
stały w

 

w
yniku rozliczenia 

utw
orzenia G

rupy 

Kapitałow
ej 

N
anoG

roup S.A
. 

 Kapitał 

rezerw
ow

y  

Zyski 

zatrzym
ane 

Przypadające 

akcjonariuszom
 

jednostki 

dom
inującej  Przypadające 

udziałom
 nie 

dającym
 

kontroli  

razem
  

Sta
n na 1 styczeń 2016  

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

 

0,00 
11 908 230,00 

16 660 630,83 
n/a 

0,00 
0,00 

n/a 
n/a 

28 568 860,83 

Zysk /stra
ta netto za

 

rok ob
rotow

y  
  

  
  

  
  

-93 730,00 
  

  
-93 730,00 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Stan na 31.12.2016 
0,00 

11 908 230,00 
16 660 630,83 

0,00 
0,00 

-93 730,00 
0,00 

0,00 
28 475 130,83 



 

 

III. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych. 

 

9 miesięcy zakończonych  12 miesięcy  zakończonych   

PRZEPŁYWY /dane w zł/ 30.09.2017r. 31.12.2016r. 

 
(niebadane)  (badane) 

Zysk (strata) netto   (689 668)      (188 730)     

Korekty:          

Koszty finansowe ujęte w wyniku      

Amortyzacja   11 464        

Utrata wartości aktywów  -        

Zmiany w kapitale obrotowym   -        

Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu 

pozostałych aktywów  
 (90 851)      (4 591)     

(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług  
 (510 571)      175 514      

Zwiększenie/(zmniejszenie ) stanu 

rezerw  
 -        

Zwiększenie/(zmniejszenie ) stanu 

przychodów przyszłych okresów 
 -        

Inne  -        

Środki pieniężne netto z działalności 

operacyjnej  
 (1 279 626)      (17 806)     

Przepływy środków pieniężnych z 

działalności inwestycyjnej  
          

Płatności za nabycie aktywów 

finansowych  
 (300 000)      6 467 766      

Wpływ z tytułu pożyczek   -       30 000      

Płatności za rzeczowe aktywa trwałe   (24 831)       

Wpływy z tytułu zbycia składników 

rzeczowych aktywów trwałych  
 -        

Płatności za aktywa niematerialne   -        

Środki pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej  
 (324 831)      6 497 766      

Przepływy środków pieniężnych z 

działalności finansowej  
            

Wpływy z tytułu z emisji akcji      

Płatności z tytułu kosztów emisji akcji  (1 520 000)       

Płatności z tytułu kosztów odkupu 

akcji  
 (3 080 682)       

Spłaty pożyczek      

Wpływy z dotacji      

Środki pieniężne netto z działalności  (4 600 682)       



 

 

finansowej  

Przepływy pieniężne netto razem          

Zwiększenie netto środków 

pieniężnych i ich ekwiwalentów  
 (6 205 139)       

Środki pieniężne na początek okresu   6 479 960        

Wpływ zmian kursów walut na saldo 

środków pieniężnych w walutach 

obcych  

    

Środki pieniężne na koniec okresu   274 821       6 497 766      

 

 

 

DANE EMITENTA 

Firma: NanoGroup   S.A. 

Zarząd: 

Prezes Zarządu – Marek Borzestowski,  

Członek Zarządu- Tomasz Ciach 

Członek Zarządu- Adam Kiciak 

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: 

ul. Rakowiecka 36 

02-532 Warszawa 

Mazowieckie 

KRS: 0000649960 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 

REGON: 365989838 

NIP:  5213757847 

PKD: 64,20,Z- działalność holdingów finansowych  

Telefon: 
48 604 741 303 

 

Nazwa skrócona/Oznaczenie: NANOGROUP 

E-mail: mailto:info@nanogroup.eu 

www: www.nanogroup.eu 


