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1. Wybrane dane finansowe 
 

 

  

półrocze 2013                     

okres od 01-01-2013                 

do 30-06-2013

półrocze 2012                     

okres od 01-01-2012                 

do 30-06-2012

półrocze 2013                     

okres od 01-01-2013                 

do 30-06-2013

półrocze 2012                     

okres od 01-01-2012                 

do 30-06-2012

Przychody ze sprzedaży 38 855                 36 966                 9 221                   8 750                   

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 36 236                 34 130                 8 599                   8 079                   

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 753                      2 374                   179                      562                      

Zysk (strata) brutto 948                      2 496                   225                      591                      

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 862                      2 003                   205                      474                      

Zysk (strata) na działalności zaniechanej -                           (1 242)                  -                           (294)                     

Zysk (strata) netto 862                      761                      205                      180                      

Całkowity dochód netto za okres 862                      761                      205                      180                      

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (24 116)                (14 829)                (5 723)                  (3 510)                  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 741                      2 100                   176                      497                      

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 996                   (11 136)                474                      (2 636)                  

Przepływy pieniężne netto, razem (21 379)                (23 865)                (5 073)                  (5 649)                  

Średnia ważona ilość akcji 9 090 000            10 902 078          9 090 000            10 902 078          

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej  

(w PLN/EUR) 0,09 0,18 0,02 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności 

kontynuowanej  (w PLN/EUR) 0,09 0,18 0,02 0,04

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej                       

(w PLN/EUR) 0,00 -0,11 0,00 -0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności 

zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 -0,11 0,00 -0,03

POZYCJE BILANSOWE

półrocze 2013                     

okres od 01-01-2013                 

do 30-06-2013

2012 rok narastająco 

okres od 01-01-2012 

do 31-12-2012

półrocze 2013                     

okres od 01-01-2013                 

do 30-06-2013

2012 rok narastająco 

okres od 01-01-2012 

do 31-12-2012

Aktywa, razem 92 424                 100 229               21 349                 24 517                 

Zobowiązania długoterminowe 6 428                   5 393                   1 485                   1 319                   

Zobowiązania krótkoterminowe 38 334                 45 855                 8 855                   11 216                 

Kapitał własny 47 662                 48 981                 11 009                 11 981                 

Kapitał akcyjny 36 360                 36 360                 8 399                   8 894                   

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,24 4,49 1,21 1,10

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
5,24 4,49 1,21 1,10

 WYBRANE DANE FINANSOWE

 w tys. PLN w tys. EUR
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2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. PLN) za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. 

AKTYWA 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2012

A.  Aktywa trwałe 12 635          24 015          17 791          

1. Rzeczowe aktywa trwałe 4 082            7 869            12 791          

2. Wartość firmy

3. Wartości niematerialne 164               182               214               

4. Nieruchomości inwestycyjne

5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą

praw własności 
-                   9 597            

6. Długoterminowe aktywa finansowe 450               470               440               

7. Należności długoterminowe

8. Kaucje zatrzymane długoterminowe 1 839            19                 

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 466            5 058            3 908            

10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 634               839               419               

B. Aktywa obrotowe 67 366          76 214          59 280          

1. Zapasy 17                 22                 202               

2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 40 668          32 853          26 843          

3. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe 517               682               1 062            

4. Należności z tytułu podatku dochodowego

5. Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 20 692          15 767          14 309          

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 970               1 009            785               

8. Krótkoterminowe aktywa finansowe 

7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 502            25 881          16 079          

C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do

sprzedaży oraz związane z działalnoścą zaniechaną
12 423          

Aktywa razem           92 424         100 229           77 071 

PASYWA 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2012

A.  Kapitał własny 47 662          48 981          47 354          

1. Kapitał podstawowy 36 360          36 360          44 400          

2. Kapitał zapasowy 10 440          10 233          20 832          

3. Akcje własne ( wielkość ujemna)

4. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej -18 639        

5. Zyski zatrzymane

6. Zysk/strata netto 862              2 388           761              

B. Zobowiązania długoterminowe 6 428            5 393            5 294            

1.   Rezerwy długoterminowe 87                 170               187               

2.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 687            4 473            4 540            

3.   Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki

4.   Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

5.   Zobowiązania długoterminowe

6.   Kaucje otrzymane długoterminowe 1 654            750               567               

C. Zobowiązania krótkoterminowe 38 334          45 855          24 423          

1.   Rezerwy krótkoterminowe 971               1 044            132               

2.   Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 2 000            

3.   Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

4.   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 24 854          34 481          20 600          

5.   Kaucje otrzymane krótkoterminowe 1 160            2 112            2 253            

6.   Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 280               1 756            

7.   Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 2 944            902               1 416            

8.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 125            5 560            22                 

Pasywa razem 92 424          100 229        77 071          
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3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. PLN) za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

(wariant kalkulacyjny)

II  kwartał 2013               

od 01.04.2013                 

do 30.06.2013

półrocze 2013              

od 01.01.2013                  

do 30.06.2013

II  kwartał 2012               

od 01.04.2012                 

do 30.06.2012

półrocze 2012               

od 01.01.2012                  

do 30.06.2012

I. Przychody ze sprzedaży 26 328 38 855 19 376 36 966

II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 24 720 36 236 17 575 34 130

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 608 2 619 1 801 2 836

III. Koszty sprzedaży 0 0 0 0

IV. Koszty ogólnego zarządu 1 266 2 544 1 693 2 716

Zysk (strata) netto ze sprzedaży 342 75 108 120

V. Pozostałe przychody 347 1 063 2 309 3 198

VI Pozostałe koszty 376 385 618 944

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 313 753 1 799 2 374

VII. Przychody finansowe 133 226 173 456

VIII. Koszty finansowe 25 31 100 334

IX.
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych

przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności 
0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 421 948 1 872 2 496

X. Podatek dochodowy 26 86 513 493

Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej 395 862 1 359 2 003

Zysk / strata na działalności zaniechanej 0 -476 -1 242

Zysk (strata) netto za okres 395 862 883 761

XI. Inne całkowite dochody netto 0 0 0 0

Całkowity dochód netto za okres 395 862 883 761
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4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN) za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

II  kwartał 2013               

od 01.04.2013                 

do 30.06.2013

półrocze 2013              

od 01.01.2013                  

do 30.06.2013

II  kwartał 2012               

od 01.04.2012                 

do 30.06.2012

półrocze 2012               

od 01.01.2012                  

do 30.06.2012

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) brutto 421                 948                 1 396              1 254              

II. Korekty razem (7 210)             (25 064)           (112)                (16 083)           

1.
Udział w zyskach (stratach) netto jedostek podporządkowanych wycenianych

metodą praw własności

2. Amortyzacja 142                 285                 513                 1 080              

3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 5                     9                     9                     

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (20)                  4                     3                     9                     

5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (30)                  (27)                  (1 010)             (1 026)             

6. Zmiana stanu rezerw                 (947) (156)                65                   59                   

7. Zmiana stanu zapasów                       - 5                     86                   189                 

8. Zmiana stanu należności i kaucji zatrzymanych            (20 672) (14 414)           (4 291)             (10 134)           

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów             14 452 (9 814)             6 536              (5 873)             

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów 1 620              809                 (2 023)             (396)                

11. Utrata wartości aktywów finansowych

12. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony (1 756)             (1 756)             -                     

13. Inne korekty z działalności operacyjnej (4)                    -                     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) (6 789)             (24 116)           1 284              (14 829)           

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 640                 771                 2 177              2 203              

1. Odsetki otrzymane

2. Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży

3. Dywidendy otrzymane od podmiotów zależnych

4. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (udziały)

5. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych  dostępnych do sprzedaży

6. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 640                 771                 2 177              2 203              

7. Spłata pożyczek krótkoterminowych podmiotom powiązanym

II. Wydatki 10                   30                   51                   103                 

1. Nabycie aktywów finansowych 

2. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10                   30                   51                   103                 

3. Nabycie wartości niematerialnych 

4. Inwestycje w nieruchomości

5. Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym

6. Inne wydatki

III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 630                 741                 2 126              2 100              

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 2 000              2 000              -                      

1. Wpływy z emisji akcji zwykłych

2. Wpływ z emisji obligacji zamiennych na akcje

3. Otrzymane kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bieżącym) 2 000              2 000              

4. Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym

II. Wydatki (19)                  4                     10 104            11 136            

1. Odsetki (19)                  4                     3                     9                     

2. Spłata kredytów i pożyczek 9 742              10 725            

3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -                     359                 402                 

4. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

5. Nabycie akcji własnych

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 019              1 996              (10 104)           (11 136)           

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (4 140)             (21 379)           (6 694)             (23 865)           

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym (4 140)             (21 379)           (6 694)             (23 865)           

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego 8 642              25 881            22 773            39 944            

G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+/-E) 4 502              4 502              16 079            16 079            

- o ograniczonej możliwości dysponowania
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5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 

Udziały 

mniejszości

Kapitał własny 

ogółem

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał 

podstawowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał 

rezerwowy

Zyski 

zatrzymane

Akcje własne 

(wielkośc 

ujemna)

Zysk / strata 

z roku 

bieżącego

Razem

Saldo na dzień 01.01.2013 roku           36 360           10 233             2 388           48 981                   48 981 

Zmiany zasad rachunkowości                     -                             - 

Korekty błędów podstawowych                     -                             - 

Bilans otwarcia po zmianach           36 360           10 233                     -             2 388                     -                     -           48 981                     -                   48 981 

Zmiany w kapitale własnym:                     -                207                     -           (2 388)                     -                862           (1 319)                     -                   (1 319)

Zysk/ strata za rok obrotowy                862                862                        862 

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                    -                207                    -           (2 388)                    -           (2 181)                   (2 181)

w tym: umorzenie akcji własnych                     -                             - 

w tym: niepodzielony zysk za 2012 rok                207              (207)                     -                             - 

w tym: podzielony zysk za 2012 rok - dywidenda           (2 181)           (2 181)                   (2 181)

                    -                             - 

Całkowite dochody ujęte w okresie                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                             - 

Stan na dzień 31.03.2013 roku           36 360           10 440                     -                     -                     -                862           47 662                     -                   47 662 

Udziały 

mniejszości

Kapitał własny 

ogółem

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał 

podstawowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał 

rezerwowy

Zyski 

zatrzymane

Akcje własne 

(wielkośc 

ujemna)

Zysk / strata 

z roku 

bieżącego

Razem

Saldo na dzień 01.01.2011 roku           44 400           18 279             2 553         (18 639)           46 593                   46 593 

Zmiany zasad rachunkowości                     -                             - 

Korekty błędów podstawowych                     -                             - 

Bilans otwarcia po zmianach           44 400           18 279                     -             2 553         (18 639)                     -           46 593                     -                   46 593 

Zmiany w kapitale własnym:           (8 040)           (8 046)                     -           (2 553)           18 639             2 388             2 388                     -                     2 388 

Zysk/ strata za rok obrotowy             2 388             2 388                     2 388 

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)           (8 040)           (8 046)                    -           (2 553)           18 639                     -                             - 

w tym: umorzenie akcji własnych           (8 040)         (10 599)           18 639                     -                             - 

w tym: niepodzielony zysk za 2011 rok             2 553           (2 553)                     -                             - 

                    -                             - 

Całkowite dochody ujęte w okresie                     -                             - 

Całkowite dochody ujęte w okresie                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                             - 

Stan na dzień 31.12.2012 roku           36 360           10 233                     -                     -                     -             2 388           48 981                     -                   48 981 

Udziały 

mniejszości

Kapitał własny 

ogółem

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał 

podstawowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał 

rezerwowy

Zyski 

zatrzymane

Akcje własne 

(wielkośc 

ujemna)

Zysk / strata 

z roku 

bieżącego

Razem

Saldo na dzień 01.01.2012 roku           44 400           18 279                     -             2 553         (18 639)                     -           46 593                   46 593 

Zmiany zasad rachunkowości                     -                             - 

Korekty błędów podstawowych                     -                             - 

Bilans otwarcia po zmianach           44 400           18 279                     -             2 553         (18 639)                     -           46 593                     -                   46 593 

Zmiany w kapitale własnym:                     -             2 553                     -           (2 553)                     -                761                761                     -                        761 

Zysk/ strata za rok obrotowy                761                761                        761 

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)             2 553                    -           (2 553)                    -                    -                            - 

w tym: wykup akcji własnych                    -                            - 

w tym: niepodzielony zysk za 2011 rok             2 553           (2 553)

Inne całkowite dochody netto                    -                             - 

Całkowite dochody ujęte w okresie                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                             - 

Stan na dzień 30.06.2012 roku           44 400           20 832                     -                     -         (18 639)                761           47 354                     -                   47 354 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.06.2012 r.

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 
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6. Informacje ogólne 

 

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej „Energopol – Południe” S.A.) z siedzibą 

w Sosnowcu jest Spółką Akcyjną działającą od 1 kwietnia 1993 roku, zarejestrowaną                       

w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod 

numerem KRS 0000143061. 

W 1998 roku Spółka została dopuszczona do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie, a debiut giełdowy przypadł na 6 listopada 1998 roku.  

Wielkość kapitału zakładowego Spółki według wartości nominalnej wynosi 36.360.000 PLN         

i dzieli się na 9.090.000 akcji zwykłych na okaziciela. 

 

W dniu 18 marca 2013 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - 

Wschód w Katowicach o rejestracji zmian Statutu Spółki oraz zmiany firmy Spółki. Na mocy 

postanowienia zarejestrowana została zmiana treści  § 1 Statutu Spółki dokonana przez 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol - Południe” S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku 

(po przerwie ogłoszonej w dniu 7 stycznia 2013 roku). Zgodnie z treścią postanowienia firma 

Spółki brzmi Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka może używać skrótu firmy 

CNT S.A.). W dniu 3 kwietnia 2013 roku, Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego 

Katowice - Wschód w Katowicach w o rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki.  

Nowy adres siedziby Spółki: (41-200) Sosnowiec, ul. Partyzantów 11. 

 

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej 

produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności: 

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

- produkcja budowlano-montażowa w zakresie robót ziemno-inżynieryjnych, wodociągowych                  

i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót żelbetowych, wyburzeniowych oraz budowa                  

i remonty dróg, 

- przemysłowe budownictwo kubaturowe. 

 

Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 18 lutego 

2013 roku: 

 

Jacek Taźbirek   - Prezes Zarządu 

Piotr Jakub Kwiatek   - Wiceprezes Zarządu  

Ryszard Nawrat  - Wiceprezes Zarządu 

 

Z dniem 18 lutego 2013 roku Pan Ryszard Nawrat złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa 

Zarządu Spółki (Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku).  

 

Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 18 lutego 2013 roku do dnia                   

30 czerwca 2013 roku i nadal: 

 

Jacek Taźbirek   - Prezes Zarządu 

Piotr Jakub Kwiatek   - Wiceprezes Zarządu  
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Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 

roku do dnia 23 kwietnia 2013 roku: 

 Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Katarzyna Ziółek – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Marzena Nowakowska - Kisiel – Członek Rady Nadzorczej, 

 Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej. 

 

W dniu 15 kwietnia 2013 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Panią Katarzynę 

Ziółek rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 23 kwietnia 2013 roku (Raport 

bieżący nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku).  

W dniu 22 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. powołało do składu 

Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kozińską. 

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 22 maja 2013 roku 

do dnia 30 czerwca 2013 roku i nadal: 

 

 Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Marzena Nowakowska-Kisiel – Członek Rady Nadzorczej. 

 

 

7. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zmiany stosowanych zasad 

(polityki) rachunkowości 

 

Sprawozdanie śródroczne za I półrocze 2013 zostało sporządzone zgodnie                                        

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku  w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) oraz 

zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 

zatwierdzonego przez Unię Europejską MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. 

 

Emitent prowadzi księgi rachunkowe wg MSR/MSSF od 01.01.2010 roku, zgodnie 

z Uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 

grudnia 2009 roku (raport bieżący nr 84/2009). 

Datą przejścia na stosowanie standardów MSR/MSSF jest dzień 1 stycznia 2009 roku. 

Pierwszym sprawozdaniem finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z MSSF było 

sprawozdanie za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku. 

Sprawozdanie za I półrocze 2013 roku sporządzone zostało w sposób zapewniający 

porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla analogicznych okresów roku 
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poprzedniego z zastosowaniem tych samym zasad (polityki) rachunkowości i metod 

obliczeniowych.  

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez okres nie 

krótszy niż rok od dnia bilansowego. Ustalając zdolność do kontynuowania działalności 

Zarząd zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą uwzględnił informacje dostępne na dzień 

sporządzenia sprawozdania. 

Sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w języku polskim i walucie polskiej 

w tysiącach złotych. 

Spółka na dzień 30 czerwca 2013 roku nie jest jednostką dominującą. 

Spółka na dzień 30 czerwca 2013 roku nie jest jednostką zależną. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

8. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 
 

Aktywa i pasywa wycenia się w okresach kwartalnych na dzień sporządzenia sprawozdania 

(Raportu) w sposób następujący: 

Wartości niematerialne są wyceniane według modelu kosztu (cena nabycia lub koszt 

wytworzenia) pomniejszonego o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy 

z tytułu utraty wartości. 

Rzeczowe aktywa trwałe są wyceniane według modelu kosztu (cena nabycia lub koszt 

wytworzenia) pomniejszonego  o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu 

utraty wartości. 

Środki trwałe są amortyzowane liniowo począwszy od miesiąca, w którym środek trwały jest 

dostępny do użytkowania, do końca miesiąca, w którym: 

- następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową 

(lub określoną z góry wartością końcową w momencie wycofania z użytkowania) lub, 

-   postawiono środek trwały w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego niedobór. 

Na dzień przejścia na MSR/MSSF Spółka dokonała wyceny środków trwałych wg wartości 

godziwej, dokonanej przez rzeczoznawcę w oparciu o założenia rynkowe. Zwiększenie lub 

zmniejszenie wartości wynikające z przeszacowania ujęte zostało jednorazowo na dzień 

przejścia na MSR/MSSF w pozycji: „zyski zatrzymane”. 

Na dzień przejścia na MSR/MSSF Spółka dokonała analizy okresów amortyzacji środków 

trwałych wg realnego okresu użytkowania tj. oczekiwanego czasu przez jaki dany składnik 

aktywów będzie dostępny do użytkowania przez przedsiębiorstwo oraz uwzględniając 

oczekiwane zużycie fizyczne, utratę przydatności z przyczyn technologicznych, rynkowych 

lub prawnych, co również było przedmiotem oceny przez rzeczoznawcę. 
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Instrumenty finansowe:  

Do instrumentów finansowych zalicza się w szczególności: 

- aktywa finansowe lub zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej 

przez wynik finansowy  - obejmują aktywa i zobowiązania finansowe nabyte głównie 

w celu wygenerowania zysku ze zmiany ceny lub marży, aktywa i zobowiązania 

finansowe zaklasyfikowane do tej grupy oraz instrumenty pochodne (nie 

wykorzystywane jako zabezpieczające), 

- pożyczki i należności własne – nie stanowiące instrumentów pochodnych, aktywa 

finansowe o stałych lub możliwych do określenia płatnościach, nie notowane na 

aktywnym rynku; wyceniane są wg zamortyzowanego kosztu przy użyciu efektywnej 

stopy procentowej, 

- inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności – są to aktywa finansowe, nie 

pochodne ze stałymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz stałym terminem 

zapadalności, co do których Spółka ma zamiar i możliwość utrzymania ich do terminu 

zapadalności; wyceniane są wg zamortyzowanego kosztu przy użyciu efektywnej 

stopy procentowej, 

- aktywa dostępne do sprzedaży - wyceniane są według wartości godziwej, a skutki 

zmian ujmuje się w kapitale własnym. 

 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży: 

Spółka kwalifikuje składnik aktywów trwałych lub grupę do zbycia jako przeznaczone do 

sprzedaży, jeśli jego wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze 

transakcji sprzedaży, a nie poprzez jego dalsze wykorzystanie. 

Aktywa trwałe (lub grupę do zbycia) ujmuje się jako przeznaczone do sprzedaży gdy łącznie 

zostaną spełnione następujące warunki:  

- gdy składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży                

w jego bieżącym stanie z uwzględnieniem jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych 

warunków dla sprzedaży tego typu aktywów lub grup do zbycia, tzn. gdy jednostka może 

zrealizować sprzedaż bez realizacji dodatkowych warunków np. demontaż, 

- gdy jego sprzedaż jest wysoce prawdopodobna. 

Sprzedaż jest wysoce prawdopodobna gdy:  

- przedstawiciele odpowiedniego poziomu kierownictwa są zdecydowani wypełnić plan 

sprzedaży składnika aktywów (lub grupy do zbycia), 

- wszczęto aktywny program znalezienia nabywcy i zakończenia planu sprzedaży, składnik 

aktywów (lub grupa do zbycia) jest aktywnie oferowany na sprzedaż po cenie, która jest 

racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej, 

- sprzedaż zostanie ujęta jako sprzedaż zakończona w czasie jednego roku od dnia 

klasyfikacji, a działania potrzebne do zakończenia planu wskazują, że jest mało 

prawdopodobne, iż zostaną poczynione znaczące zmiany w planie albo że plan zostanie 

niezrealizowany. 
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Zapasy – wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od ich cen 

sprzedaży netto na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące dokonywane są w sytuacji trwałej 

utraty ich wartości użytkowej (np. zniszczenie, zepsucie, uszkodzenie, nieprzydatność, 

kradzież) w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Rozchód zapasów wycenia się wg 

metody FIFO. 

Należności – podlegają aktualizacji po uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich 

zapłaty. Aktualizacja dotyczy zarówno należności przeterminowanych jak,                                        

i nieprzeterminowanych. Zaniechanie odpisu mogą jedynie uzasadniać dodatkowe przesłanki 

stanowiące niewątpliwy dowód prawdopodobnej zapłaty należności przez dłużnika. 

Różnice kursowe dotyczące należności wyrażonych w walutach obcych powstałe pomiędzy 

dniem ujęcia należności w księgach a dniem wyceny lub dniem zapłaty zalicza się 

odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, a dodatnie do przychodów finansowych. 

Spółka wycenia należności długoterminowe z tytułu kaucji gwarancyjnych w zdyskontowanej 

wartości bieżącej przyszłych wpływów środków pieniężnych netto. Należności z tytułu kaucji 

zatrzymanych są prezentowane w osobnej pozycji bilansu: długoterminowe kaucje 

zatrzymane oraz krótkoterminowe kaucje zatrzymane. 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne 

stanowią pieniądze (banknoty, monety) oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe 

i zagraniczne, tak w gotówce jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty pieniężnej, 

czeki, weksle obce i inne instrumenty finansowe, jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy od 

daty ich wystawienia. 

 

Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną - w tej pozycji ujmowana 

jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji 

kontraktów długoterminowych (niedofakturowanie), wycenianych metodą stopnia 

zaawansowania (omówiono w pozycji: przychody z wykonania niezakończonej usługi 

budowlanej). 

 

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą 

przyszłych okresów sprawozdawczych. 

 

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich 

rodzajów i zasad określonych przepisami Statutu Spółki. 

Kapitał własny obejmuje: 

- kapitał podstawowy 

- kapitał zapasowy 

- akcje własne (wielkość ujemna) 

- nadwyżkę ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 
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- zyski/straty zatrzymane 

- zysk/strata netto 

 

Rezerwy - są to przyszłe zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są 

pewne.  

 

Rezerwy tworzy się w sytuacji kiedy:  

 

- na jednostce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany), wynikający 

z przeszłych zdarzeń, 

- jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków 

zawierających w sobie korzyści ekonomiczne, 

- można dokonać wiarygodnego szacunku rezerwy. 

 

Do rezerw zalicza się głównie: 

- rezerwę na podatek dochodowy od osób prawnych,  

- rezerwę na świadczenia emerytalno – rentowne, nagrody jubileuszowe oraz urlopy, 

- pozostałe rezerwy (w tym na przewidywane straty na kontraktach budowlanych). 

 

Jako pozostałe rezerwy nie są klasyfikowane: 

- odpisy służące aktualizacji wartości aktywów – zmniejszają wartość odpowiedniego aktywa, 

- rezerwy służące ujęciu przypadających na dany okres kosztów działalności operacyjnej;  

wykazywane w pozycji pasywów „krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”, 

- rezerwy służące ujęciu przypadających na dany okres niezafakturowanych kosztów usług 

podwykonawców; wykazywane w pozycji pasywów jako „krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe”. 

 

Zobowiązania - wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty 

z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie 

innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, 

które wycenia się według wartości godziwej. 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, 

wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako 

krótkoterminowe. 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie 

sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie 

niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski 

na ten dzień. 

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe pomiędzy 

dniem ujęcia zobowiązania w księgach, a dniem wyceny lub dniem zapłaty zalicza się 

odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, a dodatnie do przychodów finansowych. 

W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub 

ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych. 
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Spółka wycenia zobowiązania długoterminowe z tytułu kaucji gwarancyjnych 

w zdyskontowanej wartości bieżącej przyszłych wypływów środków pieniężnych netto. 

Zobowiązania z tytułu kaucji otrzymanych są prezentowane w osobnej pozycji bilansu: 

długoterminowe kaucje otrzymane oraz krótkoterminowe kaucje otrzymane. 

 

Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną - w tej pozycji 

ujmowana jest dodatnia różnica przychodów zafakturowanych nad zarachowanymi z tytułu 

realizacji kontraktów długoterminowych (przefakturowanie), wycenianych metodą stopnia 

zaawansowania (omówiono w pozycji: przychody z wykonania niezakończonej usługi 

budowlanej). 

Rozliczenia międzyokresowe bierne (pasywa) są zobowiązaniami przypadającymi do 

zapłaty za dobra lub usługi, które zostały otrzymane/wykonane, ale nie zostały zapłacone, 

zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami należnymi 

pracownikom. Stopień niepewności jest na ogół znacznie mniejszy niż w przypadku rezerw. 

 

Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się: 

 

- wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na 

mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania, 

- koszty premii pracowniczych, 

- inne przyszłe koszty dostawców robót i usług (w tym: rezerwy na podwykonawstwo*). 

 

*Większość kontraktów budowlanych Spółka realizuje jako generalny wykonawca, 

korzystając w szerokim zakresie z usług podwykonawców. Wykonane prace podlegają 

zatwierdzeniu przez zlecającego poprzez podpisanie odpowiedniego protokołu oraz 

wystawienie faktury. Na każdy dzień bilansowy istnieje znaczna część wykonanych, ale 

niepotwierdzonych i niezafakturowanych prac przez podwykonawców, które Spółka ujmuje 

jako koszty kontraktu zgodnie z zasadą memoriałową. Wysokość kosztów podwykonawców 

z tytułu wykonanych, ale niezafakturowanych prac jest określana przez służby techniczne na 

podstawie fizycznego obmiaru wykonanych robót i mogłaby się różnić od wartości określonej 

w formalnym procesie odbioru robót budowlanych. 

 

Rachunek zysków i strat - rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wersji kalkulacyjnej. 

Przychody - przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty 

netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane 

w okresach, których dotyczą. 

Spółka wyłącza przychody z tytułu udziału we wspólnych przedsięwzięciach (konsorcjach), 

zgodnie z MSR 31. 

Przychody z wykonania niezakończonej usługi budowlanej ustala się proporcjonalnie do 

stopnia zaawansowania usługi. Stopień zaawansowania usługi budowlanej mierzy się: 
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- udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu 

w całkowitych kosztach wykonania usługi posługując się ustalanymi dla każdej budowy 

budżetami. 

Jeżeli stopień zaawansowania niezakończonej usługi nie może być na dzień bilansowy 

ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych 

w danym okresie kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie 

w przyszłości przez Zamawiającego jest prawdopodobne. 

Zasady te stosuje się do wszystkich niezakończonych umów, bez względu na ich wartość 

z wyjątkiem takich, których umowny okres realizacji nie przekracza 6 m-cy. 

Koszty - Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym oraz w układzie 

kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty 

bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. 

Spółka wyłącza koszty z tytułu udziału we wspólnych przedsięwzięciach (konsorcjach). 

 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki 

w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji 

wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, 

grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn itp. 

- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia 

inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad 

ujemnymi, dodatniej wyceny i rozliczenia transakcji walutowych typu forward itp. 

- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 

inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, ujemnej wyceny 

i rozliczenia transakcji walutowych typu forward itp. 

 

Opodatkowanie: 

Wynik finansowy brutto korygują: 

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 

- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie 

z przepisami podatkowymi. 
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Podatek dochodowy odroczony: 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 

wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do 

odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 

przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi 

różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 

podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy 

uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 

dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich 

różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia 

podatku dochodowego w przyszłości. 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem 

rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 

sprawozdawczego. 
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9. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 

 
 

Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (biernych) na koniec I półrocza 2013 

roku, zwiększył się o kwotę 565 tys. PLN w porównaniu do końca 2012 roku i wyniósł 6 125 

tys. PLN. Główną pozycję stanowi tu wartość wykonanych (protokoły odbioru),                                

a niezafakturowanych na rzecz jednostki usług (podwykonawstwo).  

Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną na dzień 30.06.2013 roku 

zwiększyły się w porównaniu do końca 2012 roku i wyniosły 20 692 tys. PLN (realny wzrost 

o 31%). Jest to spowodowane głównie tym, iż większość kontraktów jest w fazie początkowej 

i generuje koszty, natomiast zafakturowanie tych usług, zgodnie z zawartymi umowami 

nastąpi w późniejszym okresie. Dodatkowo w I półroczu 2013 roku niekorzystne warunki 

pogodowe, znacznie utrudniły prowadzenie prac budowlanych, co uniemożliwiło 

przygotowanie i oddanie gotowych odcinków prac do rozliczeń i wystawienie faktur. 

Natomiast zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną na dzień 

30.06.2013 roku wyniosły 2 944 tys. PLN i uległy zwiększeniu w stosunku do końca 2012 

roku (realny wzrost o 226%). 

 

 

10. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartość zapasów do wartości netto 

możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

 

Do końca II kwartału 2013 roku Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość 

zapasów. 
 
 
 

11. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości aktywów finansowych, 

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych 

aktywów oraz odwróceniu takich odpisów 

 

Do końca II kwartału 2013 roku Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość 

rzeczowych aktywów trwałych.  Na należności został dokonany odpis w wysokości 354 tyś 

PLN. Spółka również dokonała odpisu aktywów finansowych w wysokości 20 tys. PLN. 

 

Do końca II kwartału 2013 roku Spółka rozwiązała odpisy aktualizujące wartość należności 

na kwotę 119 tys. PLN (windykacja należności objętych wcześniejszym odpisem 

aktualizującym). 
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12. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw 

 

Do końca II kwartału 2013 roku Spółka utworzyła 752 tys. PLN rezerw na koszty robót 

podwykonawczych. Są to rezerwy służące ujęciu przypadających na dany okres 

niezafakturowanych kosztów usług podwykonawców i wykazywane są one w pozycji 

pasywów jako „krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”. Dodatkowo została 

rozwiązana  rezerwa na przewidywaną stratę na kontaktach – „per saldem” zmniejszenie                    

w  wysokości 58 tys. PLN. Ponadto wykorzystano rezerwy na nagrody jubileuszowe                    

i odprawy emerytalne w wysokości 27 tys. PLN oraz rozwiązano rezerwę na ww. świadczenia 

pracownicze w wysokości 72 tys. PLN. Zrealizowały się również: rezerwa z tytuł nagród za 

2012 r. w kwocie 151 tyś PLN oraz rezerwa na badanie sprawozdania finansowego za rok 

2012 w kwocie 36 tyś PLN. 

 

 

13. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych środków 

trwałych 

 

Spółka sprzedała do końca II kwartału 2013 roku rzeczowe aktywa trwałe (łączna wartość 

sprzedaży wyniosła: 771 tys. PLN). Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 

wyniósł na koniec II kwartału 2013 roku 47 tys. PLN. Sprzedaż dotyczyła samochodu 

ciężarowego Renault Midlum, koparki, kruszarki oraz zbędnego środka trwałego „grupy 4”. 

Spółka dokonała zakupów środków trwałych na kwotę 30 tys. PLN. Dokonano zakupów 

środków trwałych „grupy 4” tj. komputery, kserokopiarki oraz modernizacji używanych                     

w Spółce wartości niematerialnych i prawnych. 

Spółka przekwalifikowała do aktywów trwałych sklasyfikowanych jako przeznaczone do 

sprzedaży: 

 

- środki trwałe o wartości 2 826 tys. PLN; 

 

- aktywa finansowe w wysokości  9 597 tys. PLN dotyczące nabytych w 2012 roku akcji 

Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A.  (GZD S.A.) 

 

W dniu 5 sierpnia 2013 roku Spółka CNT S.A. zawarła z Górniczymi Zakładami 

Dolomitowymi S.A. z siedzibą w Siewierzu (GZD S.A.) umowę nabycia akcji własnych 

Spółki GZD S.A. i zobowiązała się do przeniesienia na rzecz GZD S.A. wszystkich praw 

wynikających ze zbycia 279.832 akcji GZD S.A. (znajdujących się w posiadaniu CNT S.A.)  

za cenę 35,74 zł za jedną akcję, co daję łączną cenę w kwocie 10.001.195,68 zł za wszystkie 

akcje.  
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14. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu zakupu rzeczowych aktywów 

trwałych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych środków trwałych 

 

Na koniec II kwartału 2013 roku Spółka nie posiada istotnych zobowiązań z tytułu nabycia               

i sprzedaży rzeczowych środków trwałych. 

 

 

15. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy 

raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 
 

Za I półrocze 2013 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 38 855 tys. 

PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 36 966 tys. PLN 

(realny wzrost o 5%).  

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł za I półrocze 2013 roku 2 619 tys. PLN.  

 

Po obciążeniu wyniku brutto kosztami ogólnymi zarządu, zysk netto ze sprzedaży                                  

za I półrocze 2013 roku wyniósł 75 tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego 

Spółka wypracowała zysk netto ze sprzedaży w wysokości 120 tys. PLN (po wyłączeniu 

straty na działalności zaniechanej (-) 1 242 tys.). 

 

Zysk z działalności operacyjnej na koniec I półrocza 2013 roku wyniósł 753 tys. PLN                 

(za I półrocze 2012 roku – zysk w wysokości 2 374 tys. PLN). Wyższy zysk z działalności 

operacyjnej w 2012 roku jest spowodowany głównie wyłączeniem działalności zaniechanej, 

na której Spółka poniosła w I półroczu 2012 roku stratę w wysokości (-) 1 242 tys. PLN oraz 

znaczną sprzedażą środków trwałych. 

 

Na działalności finansowej spółka osiągnęła zysk na poziomie 195 tys. PLN (per saldo), co 

jest spowodowane głównie uzyskanymi odsetkami z lokat. 

 

Do końca I półrocza 2013 roku Spółka uzyskała wynik brutto na poziomie 948 tys. PLN.           

Po obniżeniu wyniku brutto podatkiem Spółka wypracowała do końca I półrocza 2013 roku 

zysk netto w wysokości 862 tys. PLN.  W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka 

wypracowała zysk netto w wysokości 761 tys. PLN (realny wzrost o 13%). 

 

Stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności na 

koniec I półrocza 2013 roku zwiększył się w stosunku do stanu z końca roku i wyniósł                

40 668 tys. PLN (przy 32 853 tys. PLN na koniec 2012 roku).  

 

Zwiększeniu uległ również stan kaucji zatrzymanych długoterminowych do wysokości 1 839 

tys. PLN. Wzrost kaucji długoterminowych związany jest z potrąceniem przez Gminę  

Żmigród kwoty 1 800 tys. PLN, tytułem zatrzymanej kaucji gwarancyjnej jako 

zabezpieczenie realizacji umowy. 

 

Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na 

koniec I półrocza 2013 roku spadł i wyniósł 24 854 tys. PLN, podczas gdy na koniec 2012 
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roku wynosił odpowiednio 34 481 tys. PLN. Spółka w I półroczu 2013 roku uregulowała 

znaczą część zobowiązań, co równocześnie przyczyniło się do znacznego zmniejszenia stanu 

środków pieniężnych (ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej).  

Zobowiązania długoterminowe dotyczą rezerw długoterminowych (świadczenia 

pracownicze), rezerwy na podatek odroczony oraz kaucji otrzymanych i na koniec I półrocza 

2013 roku wyniosły 6 428 tys. PLN ( na koniec 2013 roku wynosiły 5 393 tys. PLN). 

 

Do końca I półrocza 2013 roku Spółka nie zawarła żadnych umów leasingowych. 

 

Poziom środków pieniężnych zmniejszył się realnie o 83% względem końca roku i wynosi na 

koniec I półrocza 2013 roku 4 502 tys. PLN (na koniec 2012 wynosił 25 881 tys. PLN).                

Jest to spowodowane głównie tym, iż Spółka w I kwartale 2013 roku uregulowała znaczą 

część zobowiązań handlowych. 

 

W marcu 2013 r. Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Umowę o kredyt 

obrotowy. Na podstawie ww. Umowy, na dzień sporządzenia sprawozdania, Spółka ma 

uruchomiony kredyt obrotowy, odnawialny na kwotę 2 000 tys. PLN, z terminem spłaty do 

31.12.2013 r. Stawka oprocentowania ustalona została na warunkach rynkowych. 

Spółka spłaca swoje zobowiązania handlowe w terminie.  

Spółka terminowo reguluje także zobowiązania wobec pracowników, ZUS, Urzędu 

Skarbowego oraz innych instytucji.  

Płynność finansowa Spółki jest stabilna.  

 

 

16. Informacja o zawartych umowach w I półroczu 2013 roku 
 

Spółka nie zawarła w I półroczu 2013 roku żadnych znaczących umów. 
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17. Główni klienci 
 

Lp. Odbiorcy Nazwa i rodzaj robót 

Wartość 

przychodów 

ze sprzedaży 

w  I półroczu 

2013 roku 

  w tys. PLN 

Udział   

w sprzedaży 

ogółem   

% 

1. 

 

2. 

 

3. 

  

4. 

 

5. 

 

6. 

Wodociąg Marecki  

 

Gmina Dąbrowa Górnicza  

 

PGK Sp. z o.o. Opoczno  

 

Zabrzańskie PWiK  

 

PWiK Wodzisław Śląski 

 

Pozostali 

budowa kanalizacyjnej sanitarnej  

 

budowa infrastruktury wodociągowej 

 

budowa sieci kanalizacyjnej 

 

poprawa gospodarki ściekowej 

 

budowa kanalizacji sanitarnej 

10 160 

 

5 963 

 

4 621  

 

3 652 

 

2 418 

 

12 041 

 

26,15 % 

 

15,35 % 

 

11,89 % 

 

9,40% 

 

6,22 % 

 

30,99 % 

Ogółem 38 855 100 % 

 

Największymi zleceniodawcami w I półroczu 2013 roku byli:  Spółka Wodociąg Marecki oraz Gmina 

Dąbrowa Górnicza.  
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18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

W I półroczu 2013 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające 

znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki. 

 

 

19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności 

w prezentowanym okresie 

 

Do końca I półrocza 2013 roku Spółka odczuwała negatywne skutki związane 

z sezonowością działalności, spowodowane panującymi warunkami atmosferycznymi  – 

niższą aktywnością w okresie zimowym („ostra zima” do końca marca 2013 roku), co jest 

charakterystyczne dla branży budowlanej.  

 

 

20. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych 

papierów wartościowych 

 

W I półroczu 2013 roku Spółka nie przeprowadzała emisji, wykupu ani spłaty 

nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych CNT S.A. 

 

 

21. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy 
 

W I półroczu 2013 roku Spółka nie dokonywała wypłaty dywidendy.  

W dniu 22 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 

2012. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło przeznaczyć na wypłatę 

dywidendy kwotę 2.181.600,00 złotych, co daje 0,24 złote na jedną akcję Spółki. Prawo do 

dywidendy nabyły osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 25 czerwca 2013 roku (dzień 

ustalenia prawa do dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustalony został w uchwale 

Walnego Zgromadzenia na dzień 15 września 2013 roku. Dzień wypłaty zadeklarowanej 

dywidendy nastąpi 16 września 2013 roku (dzień płatności). 

 

22. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta 
 

W I półroczu 2013 roku nie nastąpiły zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia 

jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, 

inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 
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23. Najważniejsze zdarzenia w okresie, które wystąpiły po dniu 30 czerwca 2013 

roku mogące mieć znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe. 

 

W dniu 18 lipca 2013 roku Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. przyjął ofertę 

od Zarządu Spółki GZD S.A. z siedzibą w Siewierzu (dalej: „GZD S.A.”) dotyczącą nabycia 

od CNT S.A. przez GZD S.A. pakietu 279.832 akcji własnych GZD S.A. za cenę 35,74 

złotych za jedną akcję, co daje łączną cenę 10.001.195,68 złotych. Nabycie akcji przez GZD 

S.A. nastąpi pod warunkiem powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GZD S.A. 

w dniu 5 sierpnia 2013 roku uchwał w sprawie wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia 

oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki GZD S.A. W dniu 18 lipca 2013 roku Zarząd CNT 

S.A. zwrócił się także do Rady Nadzorczej Emitenta z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

dokonanie powyższej transakcji zbycia akcji GZD S.A. (Raport bieżący nr 38/2013 z dnia 18 

lipca 2013 roku) 

 

W dniu 22 lipca 2013 roku Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. powziął 

informację otrzymaną drogą elektroniczną o odstąpieniu w dniu 19 lipca 2013 roku z winy 

Wykonawcy przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) od 

umowy zawartej w dniu 27 maja 2011 roku pn. Budowa kanalizacji sanitarnej realizowanej                    

w ramach Projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” 

Część IV – Kontrakt 8, o wartości 5.523.562,63 złotych netto, o której zwarciu Emitent 

informowała w Raporcie bieżącym nr 24/2011 z dnia 27 maja 2011 roku.  

W treści pisma Zamawiający podał jako przyczynę odstąpienia przerwanie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy dłużej niż 30 dni oraz 

realizowanie robót budowlanych niezgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania                        

i Odbioru Robót Budowlanych oraz projektem.  

Przewidywane przez Emitenta skutki finansowe odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

to możliwość naliczenia przez Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy 

oraz koszty związane z finansowaniem prowadzenia sporu sądowego.  

Zdaniem Zarządu CNT S.A. nie zaistniały przesłanki wskazane przez Zamawiającego jako 

powód odstąpienia od umowy. Odstąpienie jest retorsją za złożone przez Emitenta w dniu 19 

lipca 2013 roku o godz. 7:25 roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w kwocie 2.062.767,66 

złotych netto ponad kwotę wynagrodzenia umownego, tytułem robót zamiennych, których 

konieczność wynika z niewłaściwego przygotowania przez Zamawiającego dokumentacji 

technicznej (Raport bieżący nr 39/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku). 

 

W dniu 22 lipca 2013 roku Zarząd CNT S.A. Rada Nadzorcza CNT S.A. podjęła w trybie              

§ 17 ust. 10 Statutu Spółki (czterema głosami „za”, przy czterech głosach oddanych) uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji kapitałowej dotyczącej zbycia przez 

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. pakietu 279.832 akcji Spółki Górnicze Zakłady 

Dolomitowe S.A. z siedzibą w Siewierzu. 

 

W dniu 26 lipca 2013 roku Zarząd Spółki podpisał Aneks do Umowy o udzielanie gwarancji 

kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 6 stycznia 2009 roku  ("Umowa")                    

z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S. A. z siedzibą w Warszawie ("Gwarant", 

"Towarzystwo Ubezpieczeń"), zgodnie z którym Gwarant deklaruje się wydawać 

Wnioskodawcy w okresie do dnia 31 marca 2014 r. gwarancje kontraktowe w ramach limitu 
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odnawialnego (przetargowe, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad                  

i usterek).  

 

Limit odnawialny został ustalony w wysokości 8.000.000 zł a maksymalna suma pojedynczej 

gwarancji nie może przekroczyć 1.500.000 złotych. Stawka prowizji za udzielane Spółce 

przez Towarzystwo Ubezpieczeń gwarancje oraz pozostałe warunki umowy nie odbiegają od 

warunków rynkowych. Pozostałe zapisy Umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych                    

w ramach limitu odnawialnego pozostają bez zmian. Informacja opublikowana w Raporcie 

bieżącym nr 41/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku. 

 

W dniu 26 lipca 2013 roku Zarząd Spółki podpisał Aneks do Umowy o udzielanie gwarancji 

kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 11 stycznia 2005 roku ("Umowa")                         

z TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Gwarant", "Towarzystwo"). Na 

podstawie powyższego Aneksu zmianie uległ termin wydawania przez Towarzystwo 

gwarancji  kontraktowych (przetargowe, należytego wykonania kontraktu, właściwego 

usunięcia wad i usterek) w ramach przyznanego Spółce limitu odnawialnego (20.000.000 

złotych).Termin wydawania gwarancji uległ wydłużeniu do dnia 14 lutego 2014 roku. 

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. Informacja opublikowana w Raporcie 

bieżącym nr 42-2013 y dnia 26 lipca 2013 roku. 

  

W dniu 26 lipca 2013 roku Zarząd Spółki podpisał Aneks do umowy zawartej pomiędzy 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. a Spółką na 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych według standardów Warunków 

Kontraktowych FIDIC („żółta książka”) objętych Kontraktem nr 5B „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak                        

w Lublinie” w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia                  

w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu zmianie uległy zapisy umowy dotyczące 

oznaczenia Emitenta (zmiana firmy i adresu siedziby CNT S.A.). Ponadto na podstawie 

Protokołu Konieczności oraz zgodnie z klauzulą 13.3 wydłużeniu uległ Czas na Ukończenie 

Robót do dnia 30 września 2014 roku. Wydłużenie kontraktu jest skutkiem 

nieprzewidzianych wcześniej okoliczności polegających na kilkumiesięcznych opóźnieniach 

w wydawaniu decyzji przez organy administracyjne. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez 

zmian. Informacja opublikowana Raportem bieżącym nr 43/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku. 

W dniu 5 sierpnia 2013 roku Spółka CNT S.A. zawarła z Górniczymi Zakładami 

Dolomitowymi S.A. z siedzibą w Siewierzu (GZD S.A.) znaczącą umowę nabycia akcji 

własnych Spółki GZD S.A. i zobowiązała się do przeniesienia na rzecz GZD S.A. wszystkich 

praw wynikających ze zbycia 279.832 akcji GZD S.A. (znajdujących się w posiadaniu CNT 

S.A.) za cenę 35,74 zł za jedną akcję, co daję łączną cenę w kwocie 10.001.195,68 zł za 

wszystkie akcje, a GZD S.A. zobowiązała się nabyć wszystkie akcje w celu umorzenia                             

i zapłacić całe należne Emitentowi wynagrodzenie. Przeniesienie prawa własności akcji 

nastąpi z chwilą przeniesienia posiadania akcji w ramach Depozytu na podstawie złożonej 

przez Emitenta Dyspozycji wydania akcji, przy czym przeniesienie prawa własności akcji 
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nastąpi nie wcześniej niż w dniu otrzymania przez CNT S.A. zapłaty całej ceny stanowiącej 

wynagrodzenie Emitenta. 

Płatność należnego CNT S.A. wynagrodzenia nastąpi w dwóch ratach: 

1. Kwota 6.000.000 złotych została zapłacona w dniu podpisania umowy tj. 05.08.2013 roku; 

2. Płatność pozostałej kwoty 4.001.195,68 złotych zostanie zapłacona w terminie do 31 

sierpnia 2013 roku. 

Spółka informuje, iż po dniu 30 czerwca 2013 roku do dnia sporządzenia sprawozdania nie 

wystąpiły inne zdarzenia, nieujęte w niniejszym sprawozdaniu, które mogłyby w znaczący 

sposób wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe. 

 

24. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych 
 

Pozycje pozabilansowe (w tys. PLN) za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. 

 

Pozycje pozabilansowe 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2012

1. Należności warunkowe            17 417            17 906            17 558 

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)                    -                      -                      -   

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

- wekslowe

- inne

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu )            17 417            17 906            17 558 

- otrzymanych gwarancji i poręczeń            17 417            17 906            17 558 

- wekslowe

- inne

2. Zobowiązania warunkowe            53 569            60 583            60 395 

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu )                    -                      -                      -   

- udzielonych gwarancji i poręczeń

- wekslowe

- inne

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu )            53 569            60 583            60 395 

- udzielonych gwarancji i poręczeń            53 569            60 583            60 395 

- wekslowe

- inne

3. Inne (z tytułu)                    -                      -                      -   

Pozycje pozabilansowe razem
          (36 152)           (42 677)           (42 837)  
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Stan należności warunkowych z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz 

gwarancji usunięcia wad i usterek na 30 czerwca 2013 roku wyniósł 17 417 tys. PLN. 

Stan zobowiązań warunkowych z tytułu gwarancji wadialnych, gwarancji należytego 

wykonania kontraktu oraz gwarancji usunięcia wad i usterek na 30 czerwca 2013 roku 

wyniósł 53 569 tys. PLN.  

Gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia 

wad i usterek wykazywane w zobowiązaniach warunkowych, wystawiane są na podstawie 

Umów generalnych zawartych z: TU Allianz Polska S.A., TU Euler Hermes S.A., PZU S.A., 

TU Ergo Hestia S.A., Generali TU S.A., ING Bank Śląski S.A. 

 

25. Informacja dotycząca segmentów działalności 

 

Informacje na temat segmentów działalności Spółka prezentuje w podziale na segmenty 

branżowe.  

W CNT S.A. obecnie dominuje 1 segment branżowy: 

 segment A - działalność budowlano – montażowa. 

 

 
Segmenty branżowe za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013

A Ogółem

Sprzedaż na zewnątrz 38 855 38 855

Sprzedaż między segmentami

Koszty sprzedaży zewnętrznej 36 236 36 236

Koszty sprzedaży między 

segmentami

2 619 2 619

2 544

1 063

385

226

31

948

86

862

Rodzaj asortymentu

Przychody ze sprzedaży

Koszty segmentu 

Zysk (strata) netto 

przychody operacyjne 

koszty operacyjne 

przychody finansowe

koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

Koszty nieprzypisane (koszty ogólnego zarządu, sprzedaży)

Nie przypisane do segmentów 

Wynik segmentu
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W 2012 roku Spółka zaprzestała działalności operacyjnej związanej z wynajmem sprzętu – 

segment B, z uwagi na nierentowną działalność Wydziału Sprzętu i ponoszone istotne straty 

na tym segmencie działalności - sprzedano większość maszyn oraz rozwiązano umowy                     

o pracę ze wszystkimi pracownikami tego wydziału - w tym za odrębnym porozumieniem                 

- z pracownikami podlegającymi ustawowej ochronie. Nie przywiduje się w najbliższym 

czasie reaktywowania tej działalności operacyjnej, dlatego też jest ona prezentowana jako 

działalność zaniechana. Wynik związany z działalnością zaniechaną dla poprzednich 

prezentowanych okresów został przekształcony. 

Segmenty branżowe za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 

Rodzaj asortymentu 

A 

B - 

działalność 

zaniechana 

wyłączenia Ogółem 

Przychody ze 

sprzedaży 

Sprzedaż na zewnątrz 36 966  1 792    38 758  
Sprzedaż między 

segmentami 
  319    319  

Koszty segmentu  

Koszty sprzedaży 

zewnętrznej 
34 130  3 034    37 164  

Koszty sprzedaży między 

segmentami  
319    319  

Wynik segmentu 2 836  -1 242    1 594  

Nie przypisane do segmentów  

Koszty nieprzypisane (koszty ogólnego 

zarządu, sprzedaży) 
      2 716  

przychody operacyjne        3 198  

koszty operacyjne        944  

przychody finansowe       456  

koszty finansowe       334  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem       1 254  

Podatek dochodowy       493  

Zysk (strata) netto        761  

 

 

26. Kursy PLN / EUR  za I półrocze 2013 i 2012 roku 

 

Użyte do przeliczeń wybranych danych finansowych za I półrocze 2013 roku średnie kursy 

NBP EUR/PLN: 

 

2013-01 31.01.2013 4,1870

2013-02 29.02.2013 4,1570

2013-03 30.03.2013 4,1774

2013-04 30.04.2013 4,1429

2013-05 31.05.2013 4,2902

2013-06 28.06.2013 4,3292

średni kurs EUR/PLN dla I półrocza 2013 r.: 4,2140  



 

  

 

Raport śródroczny za I półrocze 2013 roku  
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Użyte do przeliczeń wybranych danych finansowych za I półrocze 2012 roku średnie kursy 

NBP EUR/PLN: 

 

2012-01 31.01.2012 4,2270

2012-02 29.02.2012 4,1365

2012-03 30.03.2012 4,1616

2012-04 30.04.2012 4,1721

2012-05 31.05.2012 4,3889

2012-06 29.06.2012 4,2613

średni kurs EUR/PLN dla I półrocza 2012 r.: 4,2246  
 

Do przeliczeń poszczególnych pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN 

opublikowany w dniu 28.06.2013 roku, tj. 4,3292 i opublikowany w dniu 30.06.2012 roku: 

4,2613 dla danych za I półrocze 2012 oraz opublikowany w dniu 31.12.2012 roku: 4,0882 na 

koniec 2012 roku. Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku 

przepływów finansowych zastosowano kurs, stanowiący średnią arytmetyczną średnich 

kursów NBP opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu 

I półrocza 2013 roku: 4,2140 oraz dla I półrocza 2012 roku: 4,2246. 
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Sprawozdanie sporządziła: 

Joanna Wycisło – Główna Księgowa podpis:……………………………… 

 

Sosnowiec,  09.08.2013 r. 


