
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 65/2018 

Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2018 
(z podziałem na segmenty i uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych) 

 
Skonsolidowane segmenty branżowe za okres od 01.01.2018 do 30.09.2018 

 

Skonsolidowane segmenty branżowe za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 

 
Komentarz Zarządu do wstępnych skonsolidowanych wyników za III kwartał 2018 roku: 

 

W III kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa CNT osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 918.578 tys. 

PLN, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 199.707 tys. PLN (wzrost  

o 28%).  

Zysk netto Grupy Kapitałowej CNT za III kwartały 2018 roku wyniósł 2.541 tys. PLN, co oznacza spadek  

w porównaniu z III kwartałem 2017 roku o 3.564 tys. PLN tj. spadek o 58%. W segmencie budowalnym Grupa 

Kapitałowa CNT odnotowała znaczny wzrost zysku netto w porównaniu z analogicznym okresem roku 

poprzedniego o 9.814 tys. PLNW segmencie działalności deweloperskiej Grupa Kapitałowa poniosła stratę netto 

na poziomie (-)  1.455 tys. PLN. Wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej CNT miała strata 

odnotowana przez spółkę zależną GET EnTra sp. z o.o. w obszarze obrotu energią i gazem wynikająca m.in.  

z istotnych wahań i zmian cen energii elektrycznej i gazu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Przyczyną 

wystąpienia wzrostów cen energii elektrycznej oraz kontraktów terminowych na jej dostawę był splot kilku zdarzeń, 

w tym wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, awarie największych bloków energetycznych w krajowym 

systemie, niska generacja w elektrowniach wiatrowych oraz ograniczenia w dostępności mocy importowych na 

granicach Polski. Ponadto, od początku roku obserwuje się na rynku międzynarodowym silny wzrost cen uprawnień 

do emisji dwutlenku węgla, co bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej, 

 a zatem także na wzrost jej cen. Wzrost ceny energii elektrycznej obserwowany w Polsce i innych krajach UE (np. 

w Niemczech i we Francji) zwiazany jest m.in. z reformą europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS) oraz 

istotnym wzrostem ceny węgla kamiennego na świecie. Ponadto krajowa sieć elektroenergetyczna wymaga stałej  

i intensywnej modernizacji. Z uwagi na powyższe Grupa Kapitałowa CNT odnotowała w obszarze hurtowego 

obrotu energią i gazem w okresie III kwartałów 2018 roku stratę netto na poziomie 7.129 tys. PLN.  

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej CNT zawierający pełne dane finansowe za III kwartał 2018 

roku zostanie opublikowane dnia 16 listopada 2018 r.  

Rodzaj asortymentu 
A - działalność 

budowlana 

B  - obrót energią, 

gazem 

C  - działalność 

deweloperska 
Ogółem 

Przychody ze sprzedaży Sprzedaż na zewnątrz 59 530 857 967 1 081 918 578 

Koszty segmentu  
Koszty sprzedaży 

zewnętrznej 
41 028 863 498 896 905 422 

Wynik operacyjny segmentu 18 502 -5 531 185 13 156 
 

Zysk (strata) netto  11 115 -7 129 -1 445 2 541 

Rodzaj asortymentu 
A - działalność 

budowlana 

B- obrót energią, 

gazem 

C - działalność 

deweloperska 
Ogółem 

Przychody ze sprzedaży Sprzedaż na zewnątrz 17 544 700 928 399 718 871 

Koszty segmentu  
Koszty sprzedaży 

zewnętrznej 
14 475 692 115 394 706 984 

Wynik operacyjny segmentu 3 069 8 813 5 11 887 
 

Zysk (strata) netto  1 301 4 364 440 6 105 


