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1. Podstawowe informacje o Spółce.  
 

W dniu 18 marca 2013 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Katowic-

Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                          

o rejestracji zmian Statutu Spółki oraz zmiany firmy Spółki. 

Aktualnie (na dzień publikacji raportu) obowiązująca treść § 1 Statutu Spółki: 

- Spółka działa pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna. 

- Spółka może używać skrótu firmy: CNT S.A. 

 

Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (poprzednia nazwa firmy: „Energopol-

Południe S.A.) 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 według wartości nominalnej wynosi 36.360.000 PLN i dzieli się na 

9.090.000  akcji zwykłych na okaziciela. 

 

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. 

 
W dniu 15 lutego 2012 roku Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. podjął 

uchwałę o likwidacji oddziału w Wałbrzychu i wykreśleniu go z Krajowego Rejestru 

Sądowego - likwidacja oddziału jest konsekwencją planowanych zmian struktury 

organizacyjnej Spółki  i przeniesieniem wszystkich jednostek biznesowych odpowiedzialnych 

za nadzór nad realizacją kontraktów do siedziby Spółki w Sosnowcu – Spółka informowała o 

tym  w Raporcie bieżącym nr 8/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku.  

 

Działalność produkcyjna w 2012 realizowana była przez wydział budowlany oraz przez 

wydział sprzętu i transportu zlokalizowane w Sosnowcu.  

 

W 2012 roku, 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. 
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Skład osobowy Zarządu oraz zmiany w ciągu roku 2012: 

 

Osoby wchodzące w skład Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w okresie od 1 

stycznia 2012 roku do 9 grudnia 2012 roku: 

 Jacek Taźbirek   - Prezes Zarządu 

 Piotr Jakub Kwiatek   - Wiceprezes Zarządu  

 

W dniu 10 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 

podjęła uchwałę powołującą do składu Zarządu wspólnej bieżącej kadencji Pana Ryszarda 

Nawrat, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu - raport bieżący nr 68/2012 z dnia 11 

grudnia 2012 roku. 

 

Osoby wchodzące w skład Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w okresie od 

10 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku: 

 Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu 

 Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu  

 Ryszard Nawrat  - Wiceprezes Zarządu 

 

W dniu 18 lutego 2013 roku Pan Ryszard Nawrat złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa 

Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w związku z czym na dzień sporządzenia 

niniejszego sprawozdania w skład Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 

wchodzą:  

 Jacek Taźbirek   - Prezes Zarządu 

 Piotr Jakub Kwiatek   - Wiceprezes Zarządu  

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz zmiany, które w niej zaszły w ciągu 2012 roku. 

 

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.                      

w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 22 czerwca 2012 roku: 

 Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Katarzyna Ziółek – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Jan Pyka – Członek Rady Nadzorczej  

 Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej  

 

W dniu 22 czerwca 2012 roku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. powołało Radę Nadzorczą na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.   

 

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.                       

w okresie od 22 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i nadal: 

 Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Katarzyna Ziółek – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Nowakowska-Kisiel Marzena – Członek Rady Nadzorczej, 

 Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej  
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2. Sytuacja rynkowa.  
 

Spadek wskaźnika dotacji UE, zatrzymanie inwestycji drogowych, kolejowych i w obszarze 

infrastruktury spowodowały spadek podaży kontraktów. Prognozujemy trend spadkowy 

branży drogowej, mieszkaniowej i kubaturowej, niewielki spadek branż inżynierii ochrony  

środowiska, stabilizację w branży hydrotechnicznej oraz trend rosnący (formuła                                  

z projektowaniem i organizacją) w energetyce sieciowej oraz nowoczesnych technologiach 

takich jak ITS (systemy zarządzania transportem)  i PoP (internet szerokopasmowy).  

Czynnikiem decydującym o atrakcyjności branży jest i będzie strumień finansowania oraz 

przewidywalność zmiennych i identyfikowalność ryzyk. W tradycyjnych branżach 

budowalnych środki pojawią się wraz z nowymi projektami od 2015 roku (pozyskane środki 

wymagają najpierw studium wykonalności, następnie projektów, a na koniec procedur 

przetargowych). Pozostałe dwie kwestie zaczynają wyrastać na podstawowe bariery wejścia 

zagranicznych firm na polski rynek. 

 

Na tym tle Spółka podjęła decyzję o wyjściu z typowej branży budowlanej na rzecz 

wdrażania nowych technologii, przy wykorzystaniu know how i wiedzy inżynierskiej.  

Docelowym kierunkiem są technologie ITS oraz zarządzania kontraktami, których elementy 

budowlane są jednym z wielu kamieni milowych poszczególnego projektu. 

 

W związku ze zmiana procedur przetargowych praktycznie marginalizacji uległa sprawa 

referencji kontraktowych oraz kompetencji personelu, natomiast znacząco rośnie znaczenie 

zdolności finansowej firm, zarówno w obszarze gwarancji kontraktowych, jak również 

zapewnienia odpowiedniego finansowania dostaw na 3-5 lat do przodu. Ponadto beneficjenci 

środków UE coraz gorzej radzą sobie z bieżącą obsługa kontraktów wymuszając w ten sposób 

wydłużanie terminów płatności od branży budowlanej. 

3. Działalność Spółki.  
 

3.1 Struktura sprzedaży.  

 

Wzrost/spadek

2012/2011

Wartość w tys. 

PLN Udział % Wartość tys. PLN Udział % %

Roboty budowlano-montażowe 117 877 95 91 798 97 128

Usługi sprzętowo-transportowe 2 470 2 11 004 12 22

Sprzedaż materiałów i towarów 5 811 5 2 467 3 236

w tym: działalnośc zaniechana -2 470 -2 -11 004 -12 22

Razem 123 688 100 94 265 112 131

Wyszczególnienie

2012 2011

 
 

W 2012 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 31% w stosunku do roku 2011.  

Na przychody Spółki w roku 2012 podstawowy wpływ miała działalność budowlano-

montażowa, której udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł 95%, natomiast udział 

sprzedaży usług sprzętowo – transportowych stanowił 2%. 
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3.2 Sezonowość sprzedaży.  

 

Wzrost/spadek 

2012/2011

2012 2011 %

I kwartał 18 428 10 623 173

II kwartał 20 330 32 552 62

III kwartał 35 439 26 942 132

IV kwartał 51 961 35 152 148

w tym: działalnośc zaniechana -2 470 -11 004 22

Rok 123 688 94 265 538

Kwartał

Przychody ze sprzedaży w tys. PLN

 
 

W I kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży były na wyższym poziomie niż                               

w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2011 roku, 

były niższe w stosunku do roku ubiegłego - realny spadek o 38% r/r. Przychody III i IV 

kwartału z kolei były wyższe niż  w analogicznym okresie roku ubiegłego – przychody III 

kwartału 2012 roku - wyższe realnie o 32% w stosunku do III kwartału 2011 r., natomiast 

przychody IV kwartału 2012 roku – wzrost w porównaniu z IV kwartałem 2011 roku o 48%. 

 

 

3.3 Główni klienci.  

 

Lp. 
 

Odbiorcy 

 

Nazwa i rodzaj robót 

Wartość 

przychodów 

ze sprzedaży 

w 2012 roku 

w tys. PLN 

Udział 

w sprzedaży 

ogółem 

% 

1. Maxer S.A. w upadłości 
Budowa stopnia wodnego 

na Odrze  
24 069 19,08% 

2. Wodociąg Marecki 
budowa sieci 

kanalizacyjnej 
10 580 8,39% 

3. PGK Dolina Baryczy 
budowa sieci 

kanalizacyjnej 
10 344  8,20% 

4. Gmina Dąbrowa Górnicza 
budowa sieci 

kanalizacyjnej 
8 885  7,04% 

5. Gmina Płock Budowa ulicy Granicznej 8 794  6,97% 

6. Pozostali  61 016 50,32% 

  Ogółem 123 688 100,00% 

 

Największymi zleceniodawcami w 2012 roku byli: Maxer S.A. w upadłości i Wodociąg 

Marecki Sp. z o.o. 
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3.4 Źródła zaopatrzenia.  

 

Spółka prowadzi swoją działalność na rynku krajowym, na którym dokonuje  też całości 

zakupów materiałowych. Polityka zakupowa oparta jest na założeniu, że Spółka nie może 

uzależnić się od jednego dostawcy, co w pełni jest realizowane w praktyce. 

 

3.5 Transakcje z podmiotami powiązanymi.  

 

Spółka nie zawarła z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji na warunkach innych niż 

rynkowe. 

 

3.6 Czynniki ryzyka.  

 

Czynniki ryzyka operacyjnego: 

Czynniki zewnętrzne: 

- zaostrzenie rygorów dystrybucji dopłat UE dla gmin i dalej dla wykonawców; 

- indolencja beneficjentów w organizacji i rozliczaniu dotacji UE, 

- opóźnienia administracji w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych,                                 

w szczególności brak wykupionych gruntów oraz  planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

- nieprzygotowanie beneficjentów środków unijnych i prowokowanie sytuacji                                   

i okoliczności do braku akceptacji dokumentacji wykonawczej, co wstrzymuje 

dokonywanie płatności, 

- wypatrzenie idei FIDIC, poprzez zmiany zapisów w SIWZ przez Zamawiających; 

- ogłoszone bankructwa firm budowlanych oraz oferty podwykonawcze „na przetrwanie”.  

- niepokój branży finansowej, która znacząco zaostrza wymogi udzielania gwarancji 

kontraktowych i finansowania 

- wzrost wymogów różnych kontroli sporządzanej dokumentacji wykonawczej, skutkuje 

znacznym wydłużeniem okresu oczekiwania na wynagrodzenie. 

 

Czynniki wewnętrzne: 

RYZYKO OFERTOWE – waga 32% 

- rosnąca liczba kontraktów formule zaprojektuj i buduj,  

- wymogi odnośnie rosnącego udziału własnego wykonawstwa oraz finansowania 

kontraktu, 

- rosnąca gama nieprzewidzianych okoliczności w dokumentacji Zamawiającego, które 

opóźniają procedury administracyjne , środowiskowe, projektowe i wykonawcze 

- duże wahania zmiany cen energii oraz materiałów przy kalkulacji kontraktów 

długoterminowych. 

 

RYZYKO WYKONAWCZE – waga 37% 

- ryzyko złej wyceny robót na bazie  nieakceptowanych w okresie wykonawczym 

rozwiązań inżynierskich, 

- nieprzychylna interpretacja rozwiązań technologicznych w obawie Zamawiającego                       

o utratę dofinansowania lub problemy z wypłata kolejnych transz finansowania, 

- rosnące wymogi kontroli jakościowej wykonywanych robót oraz dokumentacji 

powykonawczej, 
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- ryzyko nieprzygotowanych rozwiązań lub nieuzgodnionych pozwoleń po stronie 

Zamawiającego w sytuacji występujących kolizji w trakcie realizacji kontraktu, 

- wydłużające się terminy spływu akceptacji dokumentów do wykonanych robót.  

 

W 2012 odrzucono ponad 120 roszczeń i wniosków EPL z uwagi na obawę o niekorzystne 

konsekwencje finansowe dla Zamawiających. W dwóch rozstrzygnięciach polubownych 

Zamawiający nie uznali rozstrzygnięć. Zamawiający preferują sądowne (długotrwałe) 

działania jako proceduralnie bezpieczniejsze.  

 

RYZYKO FINANSOWE – waga 16% 

- dostęp do limitów gwarancyjnych pod wadia i gwarancje dobrego wykonania, 

- ryzyko płynności - w konsekwencji zatorów płatniczych u podwykonawców                                   

i zamawiających, 

- rosnące ceny ubezpieczeń kontraktów i wprowadzane ograniczenia odpowiedzialności 

ubezpieczycieli. 

 

3.7 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.  

 

Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia 

bilansowego  

 

Wyszczególnienie 
Nakłady poniesione 

2011 

Nakłady poniesione 

2012 

Urządzenia techniczne i maszyny 70 42 

Środki transportowe nowe 300 40 

Modernizacja środków trwałych 240 59 

Wartości niematerialne 159 0 

Raty leasingu finansowego 341 0 

Pozostałe środki trwałe 4 4 

Razem 1 114 145 

 

W 2013 roku przewiduje się nakłady inwestycyjne na odtworzeniowe zakupy sprzętu oraz na 

zakup programów komputerowych i licencji oraz środki trwałe zw. z planowaną zmianą 

siedziby Spółki w wysokości 500 tys. PLN. Spółka nie planuje zakupu nowych środków 

trwałych w leasingu. 

 

Spółka nie poniosła oraz nie planuje ponieść nakładów na ochronę środowiska naturalnego. 

 

 

3.8 Perspektywy rozwoju działalności Spółki w okresie najbliższego roku.  

 

Niestety niepomyślne informacje emitowane z branży i o branży - niekorzystnie wpływają na 

postrzeganie CNT S.A. przez rynek kapitałowy, pomimo faktu, że sytuacja rynkowa, 

finansowa  i portfelowa Spółki jest stabilna.  

 

Na tym tle Spółka podjęła decyzję o stopniowym ograniczaniu aktywności z typowej branży 

budowlanej  na rzecz wdrażania nowych technologii, przy wykorzystaniu know how i wiedzy 
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inżynierskiej. Docelowym kierunkiem są technologie ITS oraz zarządzania kontraktami, 

których elementy budowlane są jednym z kamieni milowych projektów.  

 

W I półroczu 2013 roku Spółka będzie kontynuowała działania w celu: 

- utrzymania poziomu EBITDA z 2012 r, co będzie sytuowało spółkę w zakresie rentowności 

na poziomie ponad przeciętnym dla rynku WIG- BUD, 

- rozwój projektów w  ITS, jako narzędzie przejścia Spółki do nowej branży, 

- pozyskanie kontraktów w branży energetyki sieciowej jako GW, co spowoduje konieczność 

reorganizacji Spółki. 

 

Narzędziami do osiągnięcia celów mają być pozyskanie kontraktów poprzez:  

- sojusz z firmą Kapsch TrafficCom AG jako partnerem strategicznym przy rozwoju rynku 

ITS w Polsce, 

- sojusz w ramach obecnego konsorcjum w branży energetyki sieci wysokonapięciowych, 

- sojusz w ramach konsorcjum w kontraktach hydrotechnicznych, 

- realizacja kontraktów w formule generalnego wykonawcy z utrzymaniem zarządzania 

kontraktami na bazie budżetów, 

- zarządzanie kosztami poprzez  jednostki biznesowe, 

- utrzymanie wysokich limitów finansowych w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych. 

- rozwój kadry managerskiej. 

 

Spółka w 2012 roku zwiększyła portfel kontraktów do łącznej kwoty ponad 300 mln, dla 

których realizacja sięga końca roku 2014, w branżach identyfikowanych przez Spółkę jako 

rynki rozwinięte oraz w branżach, które Spółka traktuje przyszłościowo.  

 

Rok 2013 traktowany będzie jako okres przetrwania dla wielu firm z branży budowlanej – na 

rynku dojdzie do spadku marż, dlatego: 

- spółka będzie stopniowo wycofywać się ze składania ofert w branży infrastrukturalnej, co                 

w 2014 doprowadzi do znaczącego spadku portfela tych kontraktów, 

- branża ITS – wypracowanie modelu prawno-biznesowego który albo umożliwi ofertowanie 

i kontraktację bezpośrednią  albo rozszerzenie udziału w przetargach ITS, 

- branża hydrotechniczna – ofertowanie w obszarze GW przy spełnieniu warunku minimalnej 

marży do oferty, 

- branża energetyki sieci wysokonapięciowej – z uwagi na bardzo dynamicznie zmieniający 

się układ sił i sojuszy – racjonalne ofertowanie w celu pozyskania max dwóch kontraktów. 
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4. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki.  
 

4.1 Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe.  

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 

AKTYWA 31. 12.2012 31. 12. 2011 zmiana 

A.  Aktywa trwałe 24 015          20 129          3 886            

1. Rzeczowe aktywa trwałe 7 869            15 128          -7 259          

2. Wartość firmy -                   -                   -                   

3. Wartości niematerialne 182               251               -69               

4. Nieruchomości inwestycyjne -                   -                   -                   

5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą

praw własności 
9 597            -                   9 597            

6. Długoterminowe aktywa finansowe 470               440               30                 

7. Należności długoterminowe -                   -                   -                   

8. Kaucje zatrzymane długoterminowe -                   150               -150             

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 058            4 160            898               

10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 839               -                   839               

B. Aktywa obrotowe 76 214          71 708          4 506            

1. Zapasy 22                 391               -369             

2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 32 853          16 868          15 985          

3. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe 682               1 148            -466             

4. Należności z tytułu podatku dochodowego -                   -                   -                   

5. Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 15 767          12 529          3 238            

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 009            828               181               

8. Krótkoterminowe aktywa finansowe -                   -                   -                   

7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 881          39 944          -14 063        

C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do

sprzedaży oraz związane z działalnoścą zaniechaną
-                   -                   -                   

Aktywa razem         100 229           91 837             8 392 

 -

PASYWA 31. 12.2012 31. 12. 2011 zmiana 

A.  Kapitał własny 48 981          46 593          2 388            

1. Kapitał podstawowy 36 360          44 400          -8 040          

2. Kapitał zapasowy 10 233          18 279          -8 046          

3. Akcje własne ( wielkość ujemna) -                   -18 639        18 639          

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

5. Zyski zatrzymane -                   -                   -                   

6. Zysk/strata netto 2 388            2 553            (165)             

B. Zobowiązania długoterminowe 5 393            6 237            -844             

1.   Rezerwy długoterminowe 170               132               38                 

2.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 473            4 299            174               

3.   Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki -                   -                   -                   

4.   Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego -                   -                   -                   

5.   Zobowiązania długoterminowe -                   -                   -                   

6.   Kaucje otrzymane długoterminowe 750               1 806            -1 056          

C. Zobowiązania krótkoterminowe 45 855          39 007          6 848            

1.   Rezerwy krótkoterminowe 1 044            128               916               

2.   Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki -                   10 725          -10 725        

3.   Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego -                   425               -425             

4.   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 34 481          24 657          9 824            

5.   Kaucje otrzymane krótkoterminowe 2 112            2 322            -210             

6.   Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 756            -                   1 756            

7.   Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 902               708               194               

8.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 560            42                 5 518            

Pasywa razem 100 229        91 837          8 392            
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Stan rzeczowych aktywów trwałych netto na dzień 31 grudnia 2012 wynosił 7 869 tys. PLN                    

i był niższy od stanu na koniec roku 2011 o 48%, co spowodowane jest głównie sprzedażą 

części środków trwałych oraz bieżącą amortyzacją.  

 

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

koniec 2012 roku zwiększył się w stosunku do stanu z końca roku i wyniósł  32 853 tys. PLN 

(przy 16 868 tys. PLN na koniec 2011 roku).  

 

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

koniec 2012 roku również wzrósł i wyniósł 34 481 tys. PLN, podczas gdy na koniec 2011 

roku wynosił odpowiednio 24 657 tys. PLN.  

Zobowiązania długoterminowe dotyczą rezerw długoterminowych (świadczenia 

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

kwartału 2012 roku wyniosły 5 636 tys. PLN, a w analogicznym okresie roku poprzedniego           

6 237 tys. PLN. 

 

Do końca 2012 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wzrosły realnie                   

o 22%, natomiast rezerwy z tytułu podatku odroczonego wzrosły realnie o 4 %                          

w porównaniu z końcem 2011 roku. 

 

Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (biernych) na koniec 2012 roku, 

zwiększył się o kwotę 5 518 tys. PLN w porównaniu do końca 2011 roku  i wyniósł 5 560 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 31.12.2012 roku 

zwiększyły się w porównaniu do końca 2011 roku i wyniosły 15 767 tys. PLN (realny wzrost 

o 26%). 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. 

 

Natomiast zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną na dzień 

31.12.2012 roku wyniosły 902 tys. PLN i uległy zwiększeniu w stosunku do końca 2011 roku 

(realny wzrost o 27%). 

 

Poziom środków pieniężnych zmniejszył się realnie o 35% względem poprzedniego roku                  

i wynosi na koniec 2012 roku 25 881 tys. PLN (na koniec 2011 wynosił 39 444 tys. PLN). 

Jest to spowodowane głównie całkowitą spłatą zaciągniętego w 2010 roku kredytu oraz 

zakupem udziałów Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A. z siedzibą w Siewierzu. 

 

Spółka spłaca swoje zobowiązania handlowe w terminie.  

 

Do końca 2012 roku Spółka nie zawarła żadnych umów leasingowych. 
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

(wariant kalkulacyjny)

 2012               

narastająco                   

od 01.01.2012                  

do 31.12.2012

 2011               

narastająco                   

od 01.01.2011                  

do 31.12.2011

zmiana

I. Przychody ze sprzedaży 123 688 94 265 29 423

II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 116 186 88 533 27 653

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 502 5 732 1 770

III. Koszty sprzedaży -

IV. Koszty ogólnego zarządu 5 386 4 339 1 047

Zysk (strata) netto ze sprzedaży 2 116 1 393 723

V. Pozostałe przychody 8 106 1 621 6 485

VI Pozostałe koszty 5 411 1 359 4 052

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 811 1 655 3 156

VII. Przychody finansowe 1 828 2 983 -1 155

VIII. Koszty finansowe 362 896 -534

IX.
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych

przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności 
-

Zysk (strata) brutto 6 277 3 742 2 535

X. Podatek dochodowy 1 032 708 324

Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej 5 245 3 034 2 211

Zysk / strata na działalności zaniechanej -2 857 -481 -2 376

Zysk (strata) netto za okres 2 388 2 553 -165

XI. Inne całkowite dochody netto 0

Całkowity dochód netto za okres 2 388 2 553 -165

 

 

Za 2012 rok Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 123 688 tys. PLN,                         

w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 94 265 tys. PLN (realny 

wzrost o 31% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego). 

 

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł za 2012 rok 7 502 tys. PLN (realny wzrost o 31%                            

w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego).  

 

Przychody i koszty działalności operacyjnej zostały skorygowane o wynik (stratę na 

działalności zaniechanej – Wydział Sprzętu i Transportu – Segment B), która jest odrębnie 

prezentowana, jako strata na działalności zaniechanej.  

 

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

za 2012 rok wyniósł 2 116 tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka 

uzyskała wynik netto ze sprzedaży w wysokości 1 393 tys. PLN. 

 

Zysk z działalności operacyjnej na koniec 2012 roku wyniósł 4 811 tys. PLN (za  2011 rok    

1 655 tys. PLN). 
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Na działalności finansowej spółka osiągnęła zysk na poziomie 1 466 tys. PLN. (per saldo), co 

jest spowodowane głównie uzyskanymi odsetkami z lokat oraz wyceną nabytych aktywów 

finansowych metodą praw własności. 

 

Do końca 2012 roku Spółka uzyskała wynik brutto na poziomie 6 277 tys. PLN.                              

W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości  

3 742 tys. PLN. 

 

Po obniżeniu wyniku brutto podatkiem Spółka osiągnęła do końca IV kwartału 2012 roku 

zysk netto na działalności kontynuowanej w wysokości 5 245 tys. PLN.  W analogicznym 

okresie roku ubiegłego Spółka osiągnęła zysk netto z działalności kontynuowanej                          

w wysokości 3 034 tys. PLN. 

 

Na ostateczny wynik Spółki za 2012 rok miała w znacznym stopniu poniesiona strata na 

działalności związanej z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych (segment B).  

 

Spółka odnotowała stratę na działalności zaniechanej w wysokości (-) 2 857 tys. PLN                      

(w analogicznym okresie roku ubiegłego, stara wyniosła (-) 481 tys. PLN.  

 

Po uwzględnieniu wyniku na działalności zaniechanej Spółka uzyskała do końca 2012 roku 

całkowity dochód netto za okres 2 388 tys. PLN.  W analogicznym okresie roku ubiegłego 

Spółka osiągnęła całkowity dochód netto w wysokości 2 553 tys. PLN. 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 2012               

narastająco                   

od 01.01.2012                  

do 31.12.2012

 2011               

narastająco                   

od 01.01.2011                  

do 31.12.2011

zmiana

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 731)             15 176            (17 907)           

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 110                 1 047              (937)                

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 442)           (37 978)           26 536            

Przepływy pieniężne netto razem (14 063)           (21 755)           7 692              

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym (14 063)           (21 859)           7 796              

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -                      104                 (104)                

Środki pieniężne na początek roku obrotowego 39 944            61 803            (21 859)           

Środki pieniężne na koniec roku obrotowego 25 881            39 944            (14 063)           

 

 

Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka posiadała na koniec 2012 roku środki 

pieniężne w wysokości 25 881 tys. PLN.  
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4.2 Zarządzanie zasobami finansowymi.  

 

Wszelkie nadwyżki środków finansowych były na bieżąco lokowane na oprocentowanych 

depozytach bankowych, a kwoty i okresy depozytów bankowych były dostosowywane do 

bieżących potrzeb finansowych Spółki. 

 

 

4.3  Pozycje pozabilansowe.  

 

W należnościach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka ujęła w 2012 roku 

gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek, które 

otrzymała od podwykonawców i dostawców. 

W zobowiązaniach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka ujęła gwarancje 

wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek, 

które zgodnie z warunkami kontraktowymi zostały złożone u Zamawiających. 

 

Pozycje pozabilansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 
 

w tys. PLN 

Wyszczególnienie 2012 rok 2011 rok 

1. Należności warunkowe 17 906 14 768 

2. Zobowiązania warunkowe 60 583 45 098 

Per saldo - 42 677 - 30 330 

 

Gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia 

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

Umów generalnych o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji finansowych zawartych z: 

TU Allianz Polska S.A., PZU S.A., TU Ergo Hestia S.A., Generali T.U. S.A. oraz ING Bank 

Śląski S.A. 

 

4.4 Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik na działalności za rok 

obrotowy 2012.  

 

Wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2012 roku miały głównie realizowane rentowne 

kontrakty, jak również działalność związana z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, 

na której to spółka poniosła stratę na koniec 2012 roku. 

W 2012 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczny 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki. 

 

 

4.5 Różnice pomiędzy prognozowanymi i osiągniętymi wynikami finansowymi.  

 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2012 rok. 
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4.6 Emisja papierów wartościowych.  

 

Spółka w roku 2012 nie przeprowadziła emisji papierów wartościowych. 

 

 

5. Informacja o zawartych umowach.  
 

5.1 Umowy w których emitent występuje jako zleceniobiorca.  

 

Główne umowy zawarte w 2012 roku: 

 

Lp. Nazwa kontraktu 

Wartość 

budżetowa 

netto w tys. 

PLN 

Nazwa Zamawiającego 

Wartość robót 

wykonanych 

do 31.12.12 r. 

w tys. PLN 

Termin zakończenia 

1 

„Kontrakt W5: Budowa infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacyjnej 

w dzielnicy Ząbkowice” 

62 991 Gmina Dąbrowa Górnicza 8 530 30.06.2014r. 

2 

„Stacja Segregacji Surowców 

Wtórnych Hala Magazynowa 1 i Hala 

Magazynowa 2” w Zabrzu przy ul. 

Cmentarnej  

3 900 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Zabrzu 

3 900 

do 30 lipca 2012 r., 

plus wymagany termin 

na uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na 

użytkowanie  

3 

Kontrakt 1 pn.”Poprawa gospodarki 

ściekowej w dzielnicy Pawłów”. W 

ramach realizacji projektu pn.” 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gminy Zabrze. Etap II.” 

38 803 

Miasto Zabrze i 

Zabrzańskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. 

0 

21 m-cy od daty 

podpisania Aktu 

Umowy 

4 

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

na terenie gminy Opoczno” 
14 980 

PGK Sp. z o.o. w 

Opocznie 
2 028  

23 m-cy od daty 

zawarcia Kontraktu  

 

 

5.2 Umowy w których emitent występuje jako zleceniodawca  

 

Główne umowy zawarte w 2012 roku: 

 

Lp Nazwa kontraktu 

Wartość 

budżetowa  w 

tys. PLN 

netto 

Nazwa Zleceniobiorcy 

Wartość 

robót 

wykonanych 

do 31.12.12 

r. w tys. 

PLN 

Termin 

zakończenia 

 

1. 

 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej na 

obszarze aglomeracji miasta Marki:  

Etap III zad. 1, 2, 3 wraz z 

pompowniami od P21 do P30 i PS1 

oraz Etap V” (Kontrakt 6) 

 

 

22 742 

 

 

Akwedukt Sp. z o.o. 

 

 

9 891 

 

 

15 m-cy i 27 

dni od daty 

rozpoczęcia 
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2. 

 

 

„Kontrakt W5: Budowa infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacyjnej 

w dzielnicy Ząbkowice” 

 

 

28 476 

 

 

Konsorcjum Iniko Sp. z o.o.- 

Pekum Sp. z o.o. 

 

 

6 540 

 

 

05.2014r. 

 

 

3. 

 

 

„Stacja Segregacji Surowców 

Wtórnych Hala Magazynowa 1 i Hala 

Magazynowa 2” w Zabrzu przy ul. 

Cmentarnej 

 

 

2 864 

 

 

COMMERCON  

Sp. z o.o. Sp.k. 

 

 

2 864 

 

 

07.2012r. 

 

 

4. 

 

 

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy Opoczno” 

 

 

12 701 

 

 

CERAMIKA SERWIS Sp. z 

o.o. 

 

 

1 754 

 

06.2014r. 

 

 

 

5.3  Zaciągnięte kredyty i pożyczki.  

 

W 2012 roku Spółka nie zaciągnęła nowych kredytów obrotowych na bieżące finansowanie 

kontraktów, a kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Millennium S.A. został spłacony                        

w całości. 

 

 

5.4  Udzielone pożyczki.  

 

Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki oraz nie udzieliła gwarancji 

innym podmiotom, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% 

kapitałów własnych. 

 

 

5.5  Informacja o udzielonych i otrzymanych w roku obrotowym poręczeniach 

i gwarancjach.  

 

 

Spółka nie udzieliła w 2012 roku żadnych poręczeń i gwarancji. 

 

Gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek, które 

Spółka otrzymała od podwykonawców i dostawców w 2012 roku zostały ujęte                                    

w należnościach warunkowych - Pozycje pozabilansowe pkt 4.3 niniejszego sprawozdania.   
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5.6  Umowy ubezpieczenia.  

 

Ubezpieczyciel Przedmiot ubezpieczenia Okres obowiązywania Dodatkowe informacje 

TUiR  

WARTA S.A. 

Odpowiedzialność cywilna 

deliktowa i kontraktowa z 

tytułu prowadzenia 

działalności Spółki, posiadania 

mienia oraz za szkody 

osobowe i rzeczowe 

wyrządzone osobom trzecim 

od 27.01.2012r. 

do 26.01.2013r. 

Główna suma ubezpieczenia  

15 mln PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia. (Poprzednia umowa 

ubezpieczenia obowiązywała od 

27.01.2011r. do 26.01.2012r.) 

TUiR  

WARTA S.A. 

Ubezpieczenie mienia od 

zdarzeń losowych 

od 18.01.2012r. 

do 17.01.2013r. 

Poprzednia umowa ubezpieczenia 

obowiązywała od 18.01.2011r. do 

17.01.2012r. 

TUiR  

WARTA S.A. 

Ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego 

od 18.01.2012r. 

do 17.01.2013r 

Poprzednia umowa ubezpieczenia 

obowiązywała od 18.01.2011r. do 

17.01.2012r. 

 

6. Pozostałe informacje. 
 

6.1 Umowy zawarte pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi.  

 

Umowa o pracę osób zarządzających zawiera zapis, iż w przypadku jej wypowiedzenia przez 

Spółkę osobie zarządzającej przysługuje prawo do odprawy w kwocie stanowiącej iloczyn 

jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za każdy przepracowany rok, z tym że 

łączna wysokość otrzymanej odprawy nie może przekroczyć sześciokrotności 

jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

 

6.2 Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących.  

 

Wynagrodzenie zasadnicze Członków Zarządu w PLN za 2012 r.: 

 

Lp. Imię i Nazwisko Wynagrodzenie brutto w PLN 

1. Jacek Taźbirek 360000 

2. Piotr Kwiatek  276000 

3. Łącznie wynagrodzenie 636000 

 

Dodatkowo, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30.10.2012 r., Zarząd otrzymał                  

w 2012 r. nagrody roczne z tytułu pełnienia funkcji w 2011 r. w następujących wysokościach: 

Prezes Zarządu Jacek Taźbirek  –  91 000 PLN 

Wiceprezes Zarządu Piotr Kwiatek  –          75 000 PLN 

Zarząd i członkowie rodzin nie korzystali z żadnych pożyczek, poręczeń czy gwarancji 

udzielanych przez Spółkę. 
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Wynagrodzenia Rady Nadzorczej w PLN: 

 

 

Lp. 

 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

Wynagrodzenie brutto w PLN 

 

1. Lucjan Noras  53 920,80 

2. Waldemar Dąbrowski 49 427,40 

3. Katarzyna Ziółek 44 934,00 

4. Piotr Góralewski 44 934,00 

5. Marzena Nowakowska-Kisiel 23 576,10 

6. Jan Pyka 21 545,25 

 Łącznie  wynagrodzenie 238 337,55 

 

Spółka nie udzieliła osobom nadzorującym i ich rodziną pożyczek, poręczeń i gwarancji. 

 

 

6.3 Informacja o łącznej liczbie i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) 

emitenta oraz akcji i udziałów w spółce zależnej będących w posiadaniu osób 

zarządzających i nadzorujących emitenta.  

 

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 36.360.000 PLN, Spółka posiada 9.090.000 sztuk akcji 

o wartości nominalnej 4 PLN każda.  

Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące 

 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu za rok obrotowy 2012 

posiadali następujące ilości akcji:   

 

Organy Spółki Liczba akcji szt. 

Zmiana 

(-) spadek, 

 (+) wzrost, 

 (*) brak zmian 

ZARZĄD 

1. Jacek Taźbirek 8.996 * 

2. Piotr Jakub Kwiatek 11.000 * 

Razem ZARZĄD 19.996 * 

RADA NADZORCZA 

1. Lucjan Noras - * 

2. Waldemar Dąbrowski - * 

3. Katarzyna Ziółek - * 

4. Marzena Nowakowska – Kisiel - * 

5. Piotr Góralewski - * 

Razem RADA NADZORCZA - * 

*Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w odniesieniu do Raportu za IV kwartał 2012 roku. 
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6.4 Informacje o nabyciu akcji własnych z uwzględnieniem treści art. 363 § 2 Kodeksu 

spółek handlowych.  

 

W 2012 roku Spółka nie dokonała nabycia akcji własnych  

 

6.5 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.  

 

Spółka nie wprowadziła programów akcji pracowniczych. 

 

6.6 Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu 

bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany                                

w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.    

 

W dniu 4 marca 2013 roku Spółka otrzymała od pełnomocnika Provent Polska Sp. z o.o.                 

z siedzibą w Warszawie informację, że udział Provent Polska Sp. z o.o. w ogólnej liczbie 

głosów w Spółce przekroczył 5%. W dniu 22 lutego 2013 roku zawarta została umowa 

zobowiązująca do nabycia przez Provent Polska Sp. z o.o. 908.083 akcji zwykłych na 

okaziciela Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. stanowiących na dzień transakcji 9,99% 

udziału  

w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 908.083 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki. Zgodnie z przekazanym Spółce zawiadomieniem przed dokonaniem transakcji,                      

o której mowa powyżej, Provent Polska Sp. z o.o. nie posiadał jakichkolwiek akcji Spółki, 

zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – przez podmioty zależne (Raport bieżący nr 13/2013 

z dnia 4 marca 2013 roku).  

 

W dniu 5 marca 2013 roku Spółka otrzymała od Pana Zbigniewa Jakubasa informację, że              

w wyniku transakcji zbycia 775.579 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 

dokonanej w dniu 26 lutego 2013 roku przez Zbigniewa Jakubasa oraz 132.504 sztuk akcji 

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 26 lutego 2013 roku przez 

Multico Sp. z o.o. – podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, (Dz. U. nr 184 poz. 

1539 z późn. zm.) stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiadanych przez 

Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy zmniejszył się o 

ponad 2 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz osiągnął poniżej 25% ogólnej liczby głosów 

w Spółce tj. uległ zmniejszeniu do 1.975.410 sztuk akcji dających prawo do 1.975.410 

głosów, co stanowi 21,73% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. i tyle samo głosów. Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz                          

z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy posiadał łącznie 2.883.493 szt. akcji, 

stanowiących 31,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały 

łącznie do wykonywania 2.883.493 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 31,72% 

udziału w ogólnej liczbie głosów (Raport bieżący nr 15/2013 z dnia 5 marca 2013 roku). 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada informacji  

o innych umowach, w tym również zawartych po dniu bilansowym, w wyniku których, mogą 

w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych 

akcjonariuszy.    
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6.7 Informacja o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem 

właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.  

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nie jest stroną postępowania toczącego się przed 

sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji 

publicznej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych.  

Spółka jest stroną postępowań sądowych, których łączna wartość zobowiązań wynosi 

2.953.445 zł. Wśród nich Spółka w dniu 11.05.2012 r. została pozwana solidarnie z Hemex-

Budownictwo Sp. z o.o. przez syndyka masy upadłości Wielozadaniowego Przedsiębiorstwa 

Robót Inżynieryjnych WPRI Sp. z o.o. w  Bielsku-Białej o zapłatę kwoty 2.826.606 zł, 

tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane. WPRI Sp. z o.o. była niezgłoszonym 

podwykonawcą Hemex-Budownictwo Sp. z o.o., podwykonawcy Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A.  W dniu 08.11.12 Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo                       

w stosunku do obu podmiotów. Wyrok nieprawomocny. 

Spółka jest stroną postępowań sądowych, których łączna wartość wierzytelności wynosi 

3.666.768 zł. Wśród nich największe postępowania stanowią: sprawa z powództwa 

wniesionego w dniu 21.08.2012 r. przez Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. przeciwko 

Gminie Wałbrzych Zarządowi Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu                      

o zapłatę kwoty 899.156 zł tytułem wynagrodzenia za roboty budowlane pominięte przez 

Zamawiającego w przedmiarze ofertowym; sprawa wniesiona przez Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. w dniu 07.05.012 r. przeciwko Mikrotuneling Partner System spółce z o.o.                         

o wydanie maszyny przewłaszczonej na rzecz spółki albo o zapłatę kwoty 707.642 zł, a także 

sprawa z powództwa wniesionego w dniu 17.12.2012 przez Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. przeciwko UNIQA S.A. o zapłatę kwoty 1.202.946 zł tytułem sumy dwóch 

gwarancji ubezpieczeniowych zabezpieczających należyte wykonanie umów. 

 

6.8 Informacja o podmiocie pełniącym funkcję biegłego rewidenta.  

 

Badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok przeprowadzone zostało przez Deloitte 

Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (poprzednio: Deloitte Audyt                         

Sp. z o.o.) , w oparciu o umowę z dnia 09 lipca 2012 roku. Wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy wyniosło: za przegląd śródroczny sprawozdania finansowego 15 tys. PLN 

netto, za badanie roczne 35 tys. PLN netto.  

Badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok przeprowadzone zostało przez BDO                        

Sp. z o.o., w oparciu o umowę z dnia 29 kwietnia 2011 roku. Wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy wyniosło: za przegląd śródroczny sprawozdania finansowego 15 tys. PLN 

netto, za badanie roczne 35 tys. PLN netto.  

Ponadto z firmą BDO Sp. z o. o. dodatkowo zostały zawarte dwie umowy na usługi doradcze 

na łączną kwotę 71 tys. PLN netto. 

 

 

 

http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/odeloitte/0859f1e94fa73210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/odeloitte/0859f1e94fa73210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
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6.9 Pozostałe zdarzenia w okresie od początku do końca 2012 roku oraz najważniejsze 

zdarzenia, które wystąpiły po dniu 31 grudnia 2012 roku, mogące mieć znaczący 

wpływ na przyszłe wyniki finansowe.  

 

W dniu 18 stycznia 2012 roku Centrum Nowoczesnych Technologii  S.A. („Spółka”) 

poinformowała  w Raporcie bieżącym nr 4/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku, że do Spółki 

wpłynęła Umowa o udzielenie gwarancji oraz trzy Umowy jako zabezpieczenie ww. 

gwarancji w postaci przewłaszczenia kwoty pieniężnej na podstawie art. 102 Prawa 

bankowego zawarte przez Spółkę z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie 

(„Bank”) w dniu 29 grudnia 2011 roku. Przedmiotowe umowy przewłaszczenia kwoty 

pieniężnej zostały zawarte jako konsekwencja wypełnienia zobowiązania przedłożenia 

gwarancji bankowej dla zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu pn. „Budowa stopnia 

wodnego Malczyce na rzece Odrze” (Raport bieżący nr 148/2011 z dnia 29 grudnia 2011 

roku). 

Łączna wartość zawartych umów wynosi 18.045.000 PLN i spełnia kryterium znaczącej 

umowy. Przedmiotowe umowy zostały zawarte na czas nieokreślony przy czym wygasają               

w terminie wygaśnięcia przedmiotowej gwarancji (termin ważności gwarancji obowiązuje do 

dnia 31 grudnia 2015 roku). Jednocześnie w dniu 18 stycznia 2012 roku Spółka zawarła 

aneksy do powyższych umów, w których zmniejszeniu uległa wysokość Przedmiotu 

Przewłaszczenia do kwoty łącznej 15.160.000 PLN, a termin ważności gwarancji wydłużony 

został do dnia 30 grudnia 2018 roku. Pozostałe warunki umów nie uległy zmianie.                            

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne. Przedmiotowa gwarancja została 

zwrócona do Banku Millennium S.A. i zastąpiona gwarancją wydaną przez ING Bank Śląski 

S.A.  

 

W dniu 20 stycznia 2012 roku spełnił się warunek zawieszający wejście w życie znaczącej 

umowy z dnia 29 grudnia 2011 roku, obejmującej realizację całości pozostałych do 

wykonania robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stopnia wodnego 

Malczyce na rzece Odrze” na kwotę 200.000.000 PLN. W dniu 20 stycznia 2012 roku Spółka 

otrzymała od Syndyka Masy Upadłości spółki „MAXER” S.A. w upadłości oświadczenie               

o nieuchyleniu przez Sędziego Komisarza uchwał Rady Wierzycieli „MAXER” S.A.                       

w upadłości z dnia 22 grudnia 2011 roku. Umowa dotyczy dokończenia realizacji kontraktu 

hydrotechnicznego na rzece Odrze i będzie realizowane przez Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. w konsorcjum z „Centrum Nowoczesnych Technologii –TP Elbud” S.A. 

Kontrakt pozwoli na rozszerzenie kompetencji referencyjnych Spółki. Termin realizacji 

umowy to 30 grudnia 2015 r. Informacje dotyczące przedmiotowego kontraktu opublikowane 

zostały przez Spółkę w Raporcie bieżącym nr 148/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku oraz 

Raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku. 

 

W dniu 31 stycznia 2012 roku Zarząd Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 

uzyskał informację o zawarciu z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach 

(„Bank”) Aneksu do Umowy Wieloproduktowej. Przedmiotowy Aneks rozszerza Umowę 

Wieloproduktową o dodatkowy sublimit w wysokości 15.200.000 PLN z przeznaczeniem na 

gwarancję bankową z terminem ważności do 7 lat dla obsługi kontraktu „Budowa stopnia 

wodnego Malczyce”. 

Zabezpieczenie limitu stanowi: 

- Weksel własny in blanco, 
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- Cesja wierzytelności z kontraktów z tytułu umów handlowych zaakceptowanych przez 

Bank, na poziomie 120% kwoty wykorzystanego Limitu z Umowy Wieloproduktowej, 

- Oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji zgodnie z Bankowym Tytułem 

Egzekucyjnym, 

- Pełnomocnictwo Klienta do rachunku bankowego w ING Banku Śląskim S.A., 

Dodatkowo zabezpieczenie sublimatu dla pokrycia gwarancji bankowej stanowi do 

wysokości 30% wartości wystawionej gwarancji – dowolnie kaucja pieniężna i/lub poręczenie 

konsorcjanta i/lub hipoteka kaucyjna – Raport bieżący nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012 

roku. 

 

W dniu 7 lutego 2012 roku Zarząd Spółki powołał na prokurenta Spółki Pana Grzegorza 

Szlęka, Dyrektora Zarządzającego Jednostką Biznesową. Prokurent uprawniony jest do 

reprezentowania Spółki łącznie z jednym z Członków Zarządu Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. – Raport bieżący nr 7/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku. 

W dniu 28 lutego 2012 roku Spółka zawarła z TUiR Allianz Polska Spółka Akcyjna                         

z siedzibą w Warszawie ("Towarzystwo Ubezpieczeń”) Aneks do Umowy o udzielanie 

gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 11 stycznia 2005 roku 

("Umowa"). Na mocy zawartego Aneksu zmianie uległ termin wydawania przez 

Towarzystwo Ubezpieczeń gwarancji kontraktowych w ramach przyznanego Spółce limitu 

(20.000.000 PLN). Towarzystwo Ubezpieczeń w okresie do dnia 14 lutego 2013 r. będzie 

wydawać Spółce gwarancje kontraktowe (przetargowe, należytego wykonania kontraktu, 

właściwego usunięcia wad i usterek) na rzecz wskazanych podmiotów (Beneficjentów 

gwarancji). Pozostałe zapisy Umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu 

odnawialnego pozostają bez zmian - Raport bieżący nr 9/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku. 

W dniu 8 marca 2012 roku Spółka otrzymała wystąpienie Zamawiającego (Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) w sprawie wypowiedzenia kontraktu pn. Kontrakt                    

1 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowy Otok” realizowanego przez 

Zamawiającego w ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. Zamawiający jako przyczynę podał 

zatrudnienie Podwykonawcy bez uprzedniego zatwierdzenia w trybie klauzuli 4.4. Spółka 

uznała powyższe wypowiedzenie za nieuzasadnione – Raport bieżący nr 11/2012 z dnia                    

9 lutego 2012 roku. 

 

W dniu 3 kwietnia 2012 roku Spółka poinformowała o powzięciu informacji o podpisaniu 

przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu ("Zamawiający") Aneksu do znaczącej 

umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły – Kontrakt 

14a” realizowanego w ramach Projektu Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków na 

Żywiecczyźnie – FAZA II”. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) oraz 

zgodnie z treścią Protokołów konieczności wraz z załącznikami do przedmiotowych 

protokołów zmianie uległy zapisy Kontraktu nr 14 a „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie 

Ujsoły – kontrakt 14 a” dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy (Zatwierdzona Kwota 

Kontraktowa). W wyniku wprowadzonych aneksem zmian Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

uległa zmniejszeniu do kwoty 23.569.645,57 PLN netto. Pozostałe zapisy umowy pozostały 

bez zmian (Raport bieżący 16/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 roku). 
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W dniu 5 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała informację od Pana Zbigniewa Jakubasa 

który poinformował, że w wyniku zawartej w dniu 2 kwietnia 2012 roku i rozliczonej w dniu 

5 kwietnia 2012 roku transakcji kupna 42.307 sztuk akcji Spółki Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. na rynku regulowanym przez Zbigniewa Jakubasa zwiększył się o 2,13% 

łączny posiadany udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum 

Nowoczesnych Technologii S.A. Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w 

rozumieniu art. 4 ust. 15 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol – Warszawa 

S.A. oraz Energopol – Trade S.A. W wyniku rozliczenia w/w transakcji Zbigniew Jakubas 

wraz z w/w podmiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol 

– Warszawa S.A. oraz Energopol – Trade S.A. ogółem posiadał na dzień publikacji 

informacji  2.614.149 szt. akcji Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. co stanowi 

23,55% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 2.614.149 

głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 23,55% udziału w ogólnej liczbie głosów 

(Raport bieżący nr 17/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku). 

 

W dniu 17 kwietnia 2012 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu przez ABM SOLID 

S.A.("Lider Konsorcjum") Aneksu do znaczącej umowy realizacyjnej dotyczącej wykonania 

robót budowlanych w ramach Kontraktu 22 Projektu „Oczyszczanie ścieków na 

Żywiecczyźnie – Faza II” – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice 

wykonywanych na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Przedmiotowy 

aneks wydłużył termin zakończenia robót do dnia 15 maja 2012 roku (Raport bieżący nr 

18/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku). 

 

W dniu 27 kwietnia 2012 roku Spółka poinformowała o otrzymaniu informacji, na podstawie 

art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od Prezesa 

Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pana Jacka Taźbirka, osoby zobowiązanej 

do poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) i Emitenta o dokonaniu w 

dniu 27 kwietnia 2012 roku transakcji nabycia łącznie 2.200 sztuk akcji Spółki Centrum 

Nowoczesnych Technologii S.A. po średniej cenie 6,14 zł za jedną akcję (Raport bieżący nr 

22/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku). W tym samym dniu do Spółki wpłynęła informacja na 

podstawie  art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od 

Wiceprezesa Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pana Piotra Jakuba Kwiatka, 

osoby zobowiązanej do poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) i 

Emitenta o dokonaniu w dniu 27 kwietnia 2012 roku transakcji nabycia łącznie 4.464 sztuk 

akcji Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. po średniej cenie 5,99 zł za jedną 

akcję (Raport bieżący nr 23/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku). 

 

W dniu 8 maja 2012 roku Spółka poinformowała o zawarciu w trybie korespondencyjnym ze 

Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu ("Zamawiający") dwóch aneksów do 

znaczącej umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły – 

Kontrakt 14a” realizowanego w ramach Projektu Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków 

na Żywiecczyźnie – FAZA II”. Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 

strony wprowadziły zmiany do Kontraktu nr 14 a „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie 

Ujsoły – kontrakt 14 a”. Zmniejszeniu do kwoty 23.566.525,07 PLN netto uległo 

wynagrodzenie Wykonawcy (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa), wydłużeniu do dnia 28 
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września 2012 roku uległ termin realizacji kontraktu (Raport bieżący nr 24/2012 z dnia 9 

maja 2012 roku). 

 

W dniu 10 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru 

biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i przeglądu 

sprawozdania półrocznego Spółki za 2012 rok. Podmiotem uprawnionym do badania 

sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz przeglądu sprawozdania finansowego za I 

półroczne 2012 roku jest Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Raport bieżący nr 

25/2012 z dnia 11 maja 2012 roku). 

 

W dniu 31 maja 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od SKARBIEC Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A., że Towarzystwo działając w imieniu zarządzanego przez 

siebie funduszu SEZAM VIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów 

Niepublicznych  nabył  228.182 Akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i tym 

samym zwiększył stan posiadania akcji Spółki do 2.500.000 Akcji Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A.  co stanowiło na dzień przekazania informacji 22,52% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki. Akcje te uprawniały do wykonywania 2.500.000 głosów z akcji na 

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i stanowiły 22,52% udziału w ogólnej liczbie 

głosów w Spółce. (Raport bieżący nr 31/2012 z dnia 31 maja 2012 roku). 

 

W dniu 4 czerwca do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa, który 

poinformował, że w wyniku zawartej w dniu 1 czerwca 2012 roku transakcji kupna 25.816 

sztuk akcji Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na rynku regulowanym przez 

Zbigniewa Jakubasa zwiększył się o 2,05% łączny posiadany udział w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pana Zbigniewa 

Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu art. 4 ust. 15 Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Multico Sp. z o.o., Wartico 

Invest Sp. z o.o., Energopol – Warszawa S.A. oraz Energopol – Trade S.A. W wyniku 

rozliczenia w/w transakcji Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi tj. Multico 

Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol – Warszawa S.A. oraz Energopol – Trade S.A. 

ogółem posiadał na dzień publikacji informacji 2.841.904 szt. akcji Spółki Centrum 

Nowoczesnych Technologii S.A. co stanowiło 25,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki 

i uprawniało do wykonywania 2.841.904 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiło 

25,60% udziału w ogólnej liczbie głosów (Raport bieżący nr 33/2012 z dnia 4 czerwca 2012 

roku). 

 

W dniu 29 czerwca Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zawarł z ING Bank Śląski S.A. 

aneks do Umowy Wieloproduktowej na podstawie której ING Bank Śląski S.A. stawia do 

dyspozycji Spółki odnawialny limit kredytowy w wysokości 20.000.000 PLN. Aneks 

wydłużył okres na który udzielany jest limit do dnia 29 czerwca 2013 roku (Raport bieżący nr 

39/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku). 
 
 

W dniu 2 lipca 2012 roku wpłynęło do Spółki pisemne oświadczenie Pana Aleksandra 

Smalcerz o złożeniu z dniem 30 czerwca 2012 roku rezygnacji z pełnienia funkcji Prokurenta 

Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w związku z przejściem na emeryturę.  
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W dniu 5 lipca 2012 roku Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. występująca jako 

Lider Konsorcjum firm w składzie:  

• Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu – Lider Konsorcjum,  

• „Centrum Nowoczesnych Technologii – TP ELBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach – 

Partner Konsorcjum,  

zawarła znaczącą umowę realizacyjną z „Centrum Nowoczesnych Technologii – TP ELBUD” 

S.A. z siedzibą  w Katowicach w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach wykonania 

całości pozostałych do wykonania robót realizowanych na rzecz Skarbu Państwa - 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (zwanego dalej Zamawiającym), 

wraz z robotami dodatkowymi i zamiennymi wraz z dostawą, zainstalowaniem                                     

i uruchomieniem urządzeń, objętym przedsięwzięciem: „Budowa stopnia wodnego Malczyce 

na rzece Odrze”, o którym mowa w umowie zawartej w dniu 10 października 1997 roku 

pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym („Umowa Główna”) oraz Aneksach do Umowy 

Głównej. Wartość robót objętych umową na lata 2012-2015, określono na kwotę 200.000.000 

PLN brutto. Lider Konsorcjum przyjmuje do wykonania 90% zakresu umowy, a Partner 

Konsorcjum przyjmuje do wykonania 10% zakresu umowy. Spółka („Wykonawca”) zawarła 

także drugą znaczącą umowę z „Centrum Nowoczesnych Technologii – TP ELBUD” S.A.                             

z siedzibą w Katowicach („Podwykonawca”) znacząca umowę ramową na realizację części 

robót budowlanych pn. „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze” (dokończenie 

robót), stanowiącą zakres robót Wykonawcy, jako Lidera Konsorcjum. Po ustaleniu środków 

finansowych i harmonogramu rzeczowo-finansowego na każdy rok kalendarzowy 

Wykonawca zleci Podwykonawcy zakres robót. Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie 

zleconych robót Podwykonawcy według zlecenia na rok 2012 na szacunkową kwotę 

40.000.000,00 PLN brutto - Raport bieżący nr 41/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku.  

 

W dniu 11 lipca 2012 roku Spółka powzięła informację, że na zadaniu „Budowa sieci 

kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice” – Kontrakt 22 dla Projektu „Oczyszczanie ścieków na 

Żywiecczyźnie – Faza II” (dalej „Kontrakt”) Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą 

w Żywcu („Zamawiający”) wyraził zgodę na zmianę Lidera. Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. zastąpił w funkcji Lidera ABM SOLID S.A. i zrealizuje pozostałą do 

wykonania część Kontraktu. Wartość robót do wykonania przez Spółkę wzrosła o kwotę 

około 12,5 mln PLN i wynosić będzie łącznie około 38 mln PLN, z czego przez Spółkę 

dotychczas wykonane zostały roboty na kwotę około 25 mln PLN – Raport bieżący nr 

43/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku.  

 

W dniu 17 lipca 2012 roku Spółka powzięła informację o zawarciu ze Związkiem 

Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu („Zamawiający”) Zamówienia uzupełniającego nr                

1 do Umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły – 

Kontrakt 14a” („Kontrakt”) na kwotę 362.480,85 PLN netto z terminem realizacji 6 miesięcy 

od daty rozpoczęcia. Łączne wynagrodzenie na przedmiotowym Kontrakcie wraz                            

z zamówieniem uzupełniającym wynosi 23.929.005,92 PLN netto. Pozostałe zapisy 

Kontraktu pozostają bez zmian – Raport bieżący nr 44/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku.  

 

W dniu 17 lipca 2012 roku Spółka powzięła informację o zawarciu z Gminą Miastem Płock 

(„Zamawiający”) Umowy na roboty dodatkowe do Umowy na wykonanie zadania pn. 

„Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)" na kwotę 

573.500,00 PLN netto z terminem realizacji do dnia 30.09.2012 roku. Łączne wynagrodzenie 
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wynikające z Umowy Podstawowej i Umowy na roboty dodatkowe zwiększyło się do kwoty 

12.806.320,00 PLN netto – Raport bieżący nr 45/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku.  

 

W dniu 6 września 2012 roku Spółka otrzymała informację od ALTUS Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. o tym, że  udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych 

przez ALTUS TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej progu 5%. 

Na dzień przekazania informacji ALTUS TFI S.A. posiadał  łącznie 610 007 akcji Spółki, 

stanowiących 5,50% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki 

– Raport bieżący nr 52/2012 z dnia 6 września 2012 roku. 

 

W dniu 19 września 2012 r. Spółka nabyła od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa Pana Mikołaja Budzanowskiego akcje na 

okaziciela serii A Spółki Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. z siedzibą w Siewierzu (dalej 

„Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod 

nr 0000049108 (zwane dalej "Akcjami"). Wartość nominalna Akcji wynosi 2,01 zł za każdą 

akcję (łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosi 562.462,32 zł). Nabyte Akcje 

stanowią 25,21% kapitału zakładowego Spółki oraz dają prawo do 25,21% głosów, co 

stanowi 25,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabycie Akcji nastąpiło za cenę w 

łącznej kwocie 8.467.716,32 zł (30,26 zł za jedną akcję), która została zapłacona przez Spółkę 

w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży akcji. Zakup Akcji został sfinansowany ze 

środków własnych Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. – Raport bieżący nr 54/2012                 

z dnia 19 września 2012 roku. 

 

W dniu 20 września 2012 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. otrzymał 

postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z którym Sąd zarejestrował obniżenie 

kapitału zakładowego Emitenta. Po wydaniu przez sąd rejestrowy w dniu 13 września 2012 

roku postanowienia w sprawie zmiany wysokości kapitału zakładowego Centrum 

Nowoczesnych Technologii S.A. kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.360.000 zł. Wartość 

nominalna w/w akcji Spółki wynosi 4,00 złote każda akcja. Z chwilą rejestracji obniżenia 

kapitału zakładowego nastąpiło umorzenie 2.010.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki,                 

o wartości nominalnej 4,00 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 8.040.000 zł. 

Umorzonym akcjom w liczbie 2.010.000 odpowiadało 2.010.000 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego                         

i umorzeniu akcji Spółki ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych 

przez Spółkę akcji wynosi 9.090.000 głosów - Raport bieżący nr 55/2012 z dnia 21 września 

2012 roku. 

 

W dniu 27 września 2012 roku Spółka otrzymała informację od Pana Zbigniewa Jakubasa               

o zwiększeniu udziału Zbigniewa Jakubasa oraz podmiotów zależnych w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., 

zwiększył się o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów. Zwiększenie wynikało                                  

z zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W wyniku rejestracji 

obniżenia kapitału zakładowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiadane przez 

Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi 2.883.493 szt. akcji Spółki Centrum 

Nowoczesnych Technologii S.A., dające prawo do 2.883.493 głosów, stanowiły na dzień 



CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok 
 

  

 

 

 

 

Strona 28 z 30 

 

przekazania raportu 31,72% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej 

liczbie głosów - Raport bieżący nr 57/2012 z dnia 27 września 2012 roku. 

 

W dniu 1 października 2012 roku Spółka otrzymała informację od SKARBIEC Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. że Towarzystwo działając w imieniu zarządzanego przez 

siebie funduszu SEZAM VIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów 

Niepublicznych informuje o zwiększeniu udziału głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów. 

Zwiększenie wynikało z zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 

W wyniku rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Centrum Nowoczesnych Technologii 

S.A. posiadane przez SEZAM VIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów 

Niepublicznych 2.500.000 szt. akcji Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., dające 

prawo do 2.500.000 głosów, stanowiły na dzień przekazania raportu 27,50% udziału                            

w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów - Raport bieżący nr 

58/2012 z dnia 1 października 2012 roku. 

 

W dniu 28 listopada 2012 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. poinformował, że 

podpisał 3-letnią umowę o współpracy z Kapsch TrafficCom AG z siedzibą w Wiedniu, 

Austria przy pozyskiwaniu oraz realizacji projektów typu Urban Solution dla polskich władz 

lokalnych w zakresie planowania, dostawy, wdrożenia i zarządzania tymi projektami - Raport 

bieżący nr 63/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku. 

W dniu 3 grudnia 2012 roku wpłynął do Spółki, w trybie art. 400 § 1 w zw. z art. 401 § 1 

Kodeksu spółek handlowych, wniosek od Pana Zbigniewa Jakubasa akcjonariusza Spółki 

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i umieszczenie określonych spraw 

w porządku obrad - Raport bieżący nr 64/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku. W związku z 

wnioskiem Akcjonariusza Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w dniu 7 grudnia 

zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii na dzień 7 

stycznia 2013 roku umieszczając w porządku obrad punkty proponowane przez 

Akcjonariusza - Raport bieżący nr 66/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku. 

 

W dniu 6 grudnia 2012 roku Zarząd udzielił Prokury łącznej Panu Ryszardowi Nawrat - 

Raport bieżący nr 65/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku.  

 

Dnia 10 grudnia Pan Ryszard Nawrat złożył rezygnację z Prokury (Raport bieżący nr 67/2012 

z dnia 11 grudnia 2012 roku). 

 

W dniu 10 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Ryszarda 

Nawrata do Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. - Raport bieżący nr 68/2012             

z dnia 11 grudnia 2012 roku. 

 

W dniu 27 grudnia 2012 roku Spółka otrzymała informację od ALTUS Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. o tym, że  udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych 

przez ALTUS TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się poniżej progu 5%. 

Na dzień przekazania informacji ALTUS TFI S.A. posiadał  łącznie 451.887 akcji Spółki, 

stanowiących 4,97% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Spółki 

– Raport bieżący nr 69/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku. 
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W dniu 1 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum 

Nowoczesnych Technologii S.A. kontynuowane po przerwie w obradach zarządzonej w dniu 7 

stycznia 2013 roku podjęło uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy 

Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki (Raport bieżący nr 6/2013 z dnia 1 lutego 

2013 roku).  

 

W dniu 8 lutego 2013 roku podpisany został z Wodociągiem Mareckim Sp. z o.o. z siedzibą w 

Markach ("Zamawiający") aneks do znaczącej umowy na realizację kontraktu pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: Etap III zad. 1, 2, 3 wraz                              

z pompowniami od P21 do P30 i PS1 oraz Etap V” (Kontrakt 6). Na podstawie przedmiotowego 

aneksu, zgodnie z klauzulą 13.1. [Prawo do zmian] zmniejszono zakres robót co skutkuje 

zmniejszeniem wartości Kontraktu. Po zmianie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie                        

z VAT) wynosi: 27.163.187,41 PLN (Raport bieżący nr 8/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku).  

 

W dniu 14 lutego 2013 roku do Spółki wpłynął aneks do znaczącej umowy zawarty w drodze 

korespondencyjnej z Panem Piotrem Pająkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

Firma Budowlana „WULKAN” ul. Jaroszowice 1, 34-100 Wadowice (Podwykonawca). W 

wyniku zawarcia przedmiotowego aneksu szacunkowe wynagrodzenie Podwykonawcy uległo 

zmniejszeniu do kwoty 14.549.899,50 PLN netto. Podwykonawca zrzekł się wszelkich roszczeń 

związanych ze zmniejszeniem zakresu Przedmiotu umowy (Raport bieżący nr 9/2013 z dnia 15 

lutego 2013 roku).  

 

W dniu 18 lutego Pan Ryszard Nawrat złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Centrum 

Nowoczesnych Technologii S.A. -  Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku.  

 

W dniu 21 lutego 2013 roku, działając na podstawie art. 491§2 kodeksu cywilnego Spółka 

odstąpiła od niewykonanej części kontraktu nr JRP-10/2011 z dnia 22 marca 2011 roku pod 

nazwą "Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie" realizowanego na rzecz 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu 

("Zamawiający"). Datą wpływu do Zamawiającego oświadczenia woli Emitenta o powyższym 

odstąpieniu jest dzień 21 lutego 2013 roku. Powodem odstąpienia jest nieotrzymanie w terminie 

od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez Emitenta w okresie 

od 1 maja 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku, objęte fakturą 0021/12/12/FSBZ z dnia 21 grudnia 

2012 roku, której termin płatności minął w dniu 25 stycznia 2013 roku. Powyższa należność nie 

została również zapłacona w dodatkowym terminie wyznaczonym Zamawiającemu. W mocy 

pozostaje zobowiązanie wynikające z kontraktu nr JRP-10/2011 z dnia 22.03.2011 roku w części 

już wykonanej, co upoważnia Emitenta do żądania zapłaty za wykonane roboty do dnia 

odstąpienia od umowy (Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku).   

 

W dniu 25 marca 2013 roku Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna ("Emitent" , 

"Spółka") otrzymała dwie umowy zawarte w trybie korespondencyjnym z Bankiem Zachodnim 

WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank"): Umowę o udzielenie linii gwarancyjnej oraz 

Umowę o kredyt obrotowy, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. 

Łączna wartość przedmiotowych umów wynosi 10.000.000, 00 PLN (Raport bieżący nr 18/2013                  

z dnia 25 marca 2013 roku).   
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Spółka informuje, iż po dniu 31 grudnia 2012 roku do dnia sporządzenia sprawozdania nie 

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

sposób wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe. 
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