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1. Wybrane dane finansowe

 

Przychody ze sprzedaży 

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Zysk (strata) brutto

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk (strata) na działalności zaniechanej

Zysk (strata) netto

Całkowity dochód netto za okres

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem

Średnia ważona ilość akcji

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalno

(w PLN/EUR) 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykł

kontunuowanej  (w PLN/EUR)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalno

(w PLN/EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykł

zaniechanej (w PLN/EUR)

POZYCJE BILANSOWE

Aktywa, razem

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Kapitał własny

Kapitał akcyjny

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcj

 WYBRANE DANE FINANSOWE
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Wybrane dane finansowe 

I półrocze 2014                     
okres od 01-01-2014                

do 30-06-2014

I półrocze 2013                     
okres od 01-01-2013                

do 30-06-2013

44 536                 38 855                 

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 40 981                 36 236                 

3 003                   753                      

3 415                   948                      

ci kontynuowanej 2 641                   862                      

-                                                      

2 641                   862                      

2 641                   862                      

ści operacyjnej (11 992)                (24 116)                

ści inwestycyjnej 668                      741                      

ści finansowej -                           1 996                   

(11 324)                (21 379)                

9 090 000            9 090 000            

ą z działalności kontunuowanej  

0,29 0,09

ą akcję zwykłą z działalności 

0,29 0,09

ą na działalności zaniechanej                       

0,00 0,00

ą akcję zwykłą na działalności 

0,00 0,00

I półrocze 2014                     
okres od 01-01-2014                

do 30-06-2014

2013 rok narastająco 
okres od 01-01-2013 

do 31-12-2013

77 363                 90 705                 

5 041                   5 560                   

22 280                 34 563                 

50 042                 50 582                 

36 360                 36 360                 

ę (w PLN/EUR) 5,51 5,56

ą akcję (w PLN/EUR)
5,51 5,56

 w tys. PLN
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I półrocze 2013                     
okres od 01-01-2013                

I półrocze 2014                     
okres od 01-01-2014                

do 30-06-2014

I półrocze 2013                     
okres od 01-01-2013                

do 30-06-2013

38 855 10 659                 9 220                   

36 236 9 808                   8 599                   

753 719                      179                      

948 817                      225                      

862 632                      205                      

- -                           -                           

862 632                      205                      

862 632                      205                      

(24 116) (2 870)                  (5 723)                  

741 160                      176                      

1 996 -                           474                      

(21 379) (2 710)                  (5 073)                  

9 090 000 9 090 000            9 090 000            

0,09 0,07 0,02

0,09 0,07 0,02

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2013 rok narastająco 
okres od 01-01-2013 

I półrocze 2014                     
okres od 01-01-2014                

do 30-06-2014

2013 rok narastająco 
okres od 01-01-2013 

do 31-12-2013

90 705 18 593                 21 871                 

5 560 1 212                   1 341                   

34 563 5 355                   8 334                   

50 582 12 027                 12 197                 

36 360 8 738                   8 767                   

5,56 1,32 1,34

5,56 1,32 1,34

w tys. EUR
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2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. 

AKTYWA

A.  Aktywa trwałe 
1. Rzeczowe aktywa trwałe

2. Wartość firmy

3. Wartości niematerialne

4. Nieruchomości inwestycyjne

5. Udziały w jednostkach podporzą
praw własności 

6. Długoterminowe aktywa finansowe

7. Należności długoterminowe

8. Kaucje zatrzymane długoterminowe

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 
1. Zapasy

2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale

3. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe

4. Należności z tytułu podatku dochodowego

5. Należności z tytułu niezakończonych umów o usług

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

8. Krótkoterminowe aktywa finansowe 

7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

C. Aktywa trwałe sklasyfikowane
sprzedaży oraz związane z działalnoś
Aktywa razem
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prawozdanie z sytuacji finansowej 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. 

30.06.2014 30. 06.2013

11 699                   
4 019                       

103                             

podporządkowanych wycenianych metodą
-                                     

6. Długoterminowe aktywa finansowe 466                             

8. Kaucje zatrzymane długoterminowe 2 654                       

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 221                       

ędzyokresowe 236                             

65 664                   
105                               

ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 21 519                   

3. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe 23                               

ci z tytułu podatku dochodowego

ńczonych umów o usługę budowlaną 14 358                   

ędzyokresowe 692                             

8. Krótkoterminowe aktywa finansowe 

ne i ich ekwiwalenty 28 967                     

sklasyfikowane jako przeznaczone do
zane z działalnoścą zaniechaną

         

          77 363           92 424 
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. 

30. 06.2013 31.12.2013

12 635          11 901          
4 082            3 808            

164               133               

-                   -                   

450               461               

1 839            1 847            

5 466            5 188            

634               464               

67 366          76 618          
17                 189               

40 668          20 303          

517               21                 

20 692          15 029          

970               785               

4 502            40 291          

12 423          2 186            

          92 424           90 705 
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PASYWA

A.  Kapitał własny
1. Kapitał podstawowy

2. Kapitał zapasowy

3. Akcje własne ( wielkość ujemna)

4. Kapitał z aktualizacji wyceny

5. Zyski zatrzymane

6. Zysk/strata netto

B. Zobowiązania długoterminowe
1.   Rezerwy długoterminowe

2.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3.   Długoterminowe kredyty bankowe i po

4.   Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

5.   Zobowiązania długoterminowe

6.   Kaucje otrzymane długoterminowe

C. Zobowiązania krótkoterminowe
1.   Rezerwy krótkoterminowe

2.   Krótkoterminowe kredyty bankowe i po

3.   Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

4.   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi

5.   Kaucje otrzymane krótkoterminowe

6.   Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

7.   Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usług

8.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem
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30.06.2014 30. 06.2013

50 042                   
36 360                   

11 038                   

3                   

2 641                        

5 041                       
31                                 

2.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 848                       

3.   Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki

zania z tytułu leasingu finansowego

6.   Kaucje otrzymane długoterminowe 2 162                       

zania krótkoterminowe 22 280                   
96                               

2.   Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki            

zania z tytułu leasingu finansowego

zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 13 534                   

5.   Kaucje otrzymane krótkoterminowe 2 177                       

zania z tytułu podatku dochodowego 482                             

ńczonych umów o usługę budowlaną 1 944                       

8.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 047                       

77 363                   
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30. 06.2013 31.12.2013

47 662          50 582          
36 360          36 360          

10 440          10 440          

3                   

862              3 779           

6 428            5 560            
87                 65                 

4 687            3 522            

1 654            1 973            

38 334          34 563          
971               966               

2 000            

24 854          23 569          

1 160            1 644            

280               748               

2 944            1 372            

6 125            6 264            

92 424          90 705          
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3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
(wariant kalkulacyjny)

I. Przychody ze sprzedaży

II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 

III. Koszty sprzedaży

IV. Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) netto ze sprzedaży

V. Pozostałe przychody 

VI Pozostałe koszty 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

VII. Przychody finansowe

VIII. Koszty finansowe

IX.
Udział w zyskach i stratach jednostek

wspólnych przedsięwzięciach wycenianych wg praw własno

Zysk (strata) brutto

X. Podatek dochodowy

Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej

Zysk / strata na działalności zaniechanej

Zysk (strata) netto za okres

XI. Inne całkowite dochody netto

Całkowity dochód netto za okres
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prawozdanie z całkowitych dochodów 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
(wariant kalkulacyjny)

II  kwartał 2014               
od 01.04.2014                 
do 30.06.2014

I półrocze 2014              
od 01.01.2014                  
do 30.06.2014

24 393 44 536

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 22 126 40 981

2 267 3 555

0

690 1 438

1 577 2 117

3 834 3 871

2 530 2 985

ści operacyjnej 2 881 3 003

212 413

1

jednostek stowarzyszonych i

ciach wycenianych wg praw własności 
0

3 092 3 415

616 774

ści kontynuowanej 2 476 2 641

ści zaniechanej 0

2 476 2 641

0

2 476 2 641
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I półrocze 2014              
od 01.01.2014                  
do 30.06.2014

II  kwartał 2013               
od 01.04.2013                 
do 30.06.2013

I półrocze 2013              
od 01.01.2013                  
do 30.06.2013

44 536 26 328 38 855

40 981 24 720 36 236

3 555 1 608 2 619

0 0 0

1 438 1 266 2 544

2 117 342 75

3 871 347 1 063

2 985 376 385

3 003 313 753

413 133 226

1 25 31

0 0 0

3 415 421 948

774 26 86

2 641 395 862

0 0 0

2 641 395 862

0 0

2 641 395 862
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4. Sprawozdanie z przepływów pieni
 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Sprawozdanie z przepływów pieni

A. Przepływy środków pieniężnych z działalno
I. Zysk (strata) brutto
II. Korekty razem

1.
Udział w zyskach (stratach) netto jedostek

metodą praw własności

2. Amortyzacja 

3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

6. Zmiana stanu rezerw

7. Zmiana stanu zapasów

8. Zmiana stanu należności i kaucji zatrzymanych

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyj

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów

11. Utrata wartości aktywów finansowych

12. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony

13. Inne korekty z działalności operacyjnej

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalno

I. Wpływy
1. Odsetki otrzymane

2. Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzeda

3. Dywidendy otrzymane od podmiotów zależnych

4. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (udziały)

5. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych  dost

6. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

7. Spłata pożyczek krótkoterminowych podmiotom powi

II. Wydatki
1. Nabycie aktywów finansowych 

2. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

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)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalno

I. Wpływy
1. Wpływy z emisji akcji zwykłych

2. Wpływ z emisji obligacji zamiennych na akcje

3. Otrzymane kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bie

4. Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym

II. Wydatki
1. Odsetki

2. Spłata kredytów i pożyczek

3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

4. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

5. Nabycie akcji własnych

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięż

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu ró

F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego
G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+/-E)

- o ograniczonej możliwości dysponowania
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prawozdanie z przepływów pieniężnych 

nych (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
II  kwartał 2014               
od 01.04.2014                 
do 30.06.2014

I półrocze 2014              
od 01.01.2014                  
do 30.06.2014

II  kwartał 2013               
od 01.04.2013                 
do 30.06.2013

nych z działalności operacyjnej

3 092            3 415                          
(8 985)           (15 407)                   

jedostek podporządkowanych wycenianych
-                    

110                228                               

-                                       

37                                  

349                436                                

(255)               (904)                             

(88)                 84                                     
ci i kaucji zatrzymanych 390                (685)                        

 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (10 201)          (11 922)                    

dzyokresowych i przychodów przyszłych okresów 622                (1 896)                        

-                    

-                    (748)                          

51                                   
ści operacyjnej (I+II) (5 893)           (11 992)                   

nych z działalności inwestycyjnej

694               1 287                          
-                                       

Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży -                                       
Dywidendy otrzymane od podmiotów zależnych -                                       

y aktywów finansowych (udziały) -                                       
y aktywów finansowych  dostępnych do sprzedaży -                                       
y rzeczowych aktywów trwałych 694                1 287                            

yczek krótkoterminowych podmiotom powiązanym -                                       
613               619                               

-                                       
ci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 613                619                                 

-                                       
-                                       

ązanym -                                       
-                                       

ści inwestycyjnej (I-II) 81                 668                             
nych z działalności finansowej -                                       

-                    -                               
-                                       

Wpływ z emisji obligacji zamiennych na akcje -                                
yczki (kredyt w rachunku bieżącym) -                                       

żącym -                                       
-                    -                                   
-                                    

-                                       
 z tytułu leasingu finansowego -                                       

ścicieli -                                       

-                                       
ści finansowej (I-II) -                    -                               

ne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (5 812)           (11 324)                   
rodków pieniężnych , w tym (5 812)           (11 324)                   

nych z tytułu różnic kursowych

tek roku obrotowego 34 779          40 291                     
ne na koniec roku obrotowego (F+/-E) 28 967          28 967                     

 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
63 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

II  kwartał 2013               
od 01.04.2013                 
do 30.06.2013

I półrocze 2013              
od 01.01.2013                  
do 30.06.2013

421               948               
(7 210)           (25 064)         

142                285                      

5                    

(20)                 4                          

(30)                 (27)                      

(947)               (156)                    

-                    5                          

(20 672)          (14 414)               

14 452           (9 814)                 

1 620             809                      

(1 756)            (1 756)                 

(4)                  
(6 789)           (24 116)         

640               771               
-                    
-                    
-                    
-                    
-                    

640                771                
-                    

10                 30                 
-                    

10                  30                  
-                    
-                    
-                    
-                    

630               741               
-                    

2 000            2 000            
-                    

2 000             2 000             

-                    

-                    
(19)                4                   
(19)                 4                    

-                    

-                    

-                    

-                    
2 019            1 996            

(4 140)           (21 379)         
(4 140)           (21 379)         

8 642            25 881          
4 502            4 502            
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5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Saldo na dzień 01.01.2014 roku
Zmiany zasad rachunkowości

Korekty błędów podstawowych

Bilans otwarcia po zmianach
Zmiany w kapitale własnym:
Zysk/ strata za rok obrotowy

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia) 

w tym: zysk za 2013 rok - na kapitał zapasowy

w tym: zysk za 2013 rok - dywidenda

w tym: straty/zyski aktuarialne 

Całkowite dochody ujęte w okresie
Stan na dzień 31.03.2014 roku

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Saldo na dzień 01.01.2013 roku
Zmiany zasad rachunkowości

Korekty błędów podstawowych

Bilans otwarcia wg MSR/MSSF
Zmiany w kapitale własnym:
Zysk/ strata za rok obrotowy

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia) 

w tym: zysk za 2012 rok - na kapitał zapasowy

w tym: zysk za 2012 rok - dywidenda

Całkowite dochody ujęte w okresie
Stan na dzień 30.06.2013 roku

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Saldo na dzień 01.01.2013 roku
Zmiany zasad rachunkowości

Korekty błędów podstawowych

Bilans otwarcia po zmianach
Zmiany w kapitale własnym:
Zysk/ strata za rok obrotowy

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia) 

w tym: umorzenie akcji własnych

w tym: zysk za 2012 rok - na kapitał zapasowy

w tym: zysk za 2012 rok - dywidenda

w tym: straty/zyski aktuarialne 

Całkowite dochody ujęte w okresie
Stan na dzień 31.12.2013 roku

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

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

Przypadaj

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Przypadaj

Przypadaj

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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prawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Kapitał 
podstawowy

Kapitał 
zapasowy

Kapitał                    
z 

aktualizacj 
wyceny 

Zyski 
zatrzymane

Akcje 
własne 

(wielkość 
ujemna)

Zysk / 
strata                     
z roku 

bieżącego

        36 360        10 440                 3          3 779                 - 

        36 360        10 440                 3          3 779                 -                 - 
                  -             598                 -        (3 779)                 -          2 641 

         2 641 

                  -             598                 -        (3 779)                 - 

            598           (598)

       (3 181)

                  -                 -                 -                 -                 - 
        36 360        11 038                 3                 -                 -          2 641 

Kapitał 
podstawowy

Kapitał 
zapasowy

Kapitał z 
aktualizacj 

wyceny 

Zyski 
zatrzymane

Akcje 
własne 

(wielkość 
ujemna)

Zysk / 
strata                       
z roku 

bieżącego

        36 360        10 233          2 388 

        36 360        10 233                 -          2 388                 -                 - 
                  -             207                 -        (2 388)                 -             862 

            862 

                  -             207                 -        (2 388)                 - 

            207           (207)

       (2 181)

                  -                 -                 -                 -                 - 
        36 360        10 440                 -                 -                 -             862 

Kapitał 
podstawowy

Kapitał 
zapasowy

Kapitał                    
z 

aktualizacj 
wyceny 

Zyski 
zatrzymane

Akcje 
własne 

(wielkość 
ujemna)

Zysk / 
strata                     
z roku 

bieżącego

        36 360        10 233          2 388 

        36 360        10 233                 -          2 388                 -                 - 
                  -             207                 3        (2 388)                 -          3 779 

         3 779 

                  -             207                 3        (2 388)                 - 

            207           (207)

       (2 181)

                3 

                  -                 -                 3                 -                 - 
        36 360        10 440                 3                 -                 -          3 779 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

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 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
63 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

Zysk / 
strata                     
z roku 
żącego

Razem

       50 582          50 582 
                -                   - 
                -                   - 

                -        50 582          50 582 
         2 641           (540)             (540)
         2 641          2 641            2 641 

       (3 181)          (3 181)
                -                   - 

       (3 181)          (3 181)
                -                   - 

                -                 -                   - 
         2 641        50 042          50 042 

Zysk / 
strata                       
z roku 
żącego

Razem

       48 981          48 981 
                -                   - 
                -                   - 

                -        48 981          48 981 
            862        (1 319)          (1 319)
            862             862               862 

       (2 181)          (2 181)
                -                   - 

       (2 181)          (2 181)
                -                 -                   - 
            862        47 662          47 662 

Zysk / 
strata                     
z roku 
żącego

Razem

       48 981          48 981 
                -                   - 
                -                   - 

                -        48 981          48 981 
         3 779          1 601            1 601 
         3 779          3 779            3 779 

       (2 178)          (2 178)
                -                   - 
                -                   - 

       (2 181)          (2 181)
                3                   3 

                -                 3                   3 
         3 779        50 582          50 582 

Kapitał 
własny 
ogółem

Kapitał 
własny 
ogółem

Kapitał 
własny 
ogółem
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6. Informacje ogólne 
 

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej: „Energ

w Sosnowcu jest Spółką Akcyjn

w Sądzie Rejonowym Katowice

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. 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36

9 090 000 akcji zwykłych na okaziciela o warto

 

Firma Spółki brzmi: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka mo

firmy CNT S.A.). Siedziba Spółki: (41

 

Przedmiotem działalności Spół

produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególno

- roboty związane z budową ruroci

- roboty związane z budową obiektów in

- produkcja budowlano-montaż
i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót 

 

Osoby wchodzące w skład Zarz

czerwca 2014 roku: 

• Jacek Taźbirek   

• Piotr Jakub Kwiatek   

 

Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Zarz

 

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia

roku do 10 czerwca 2014 roku:

• Lucjan Noras    

• Waldemar Dąbrowski 

• Katarzyna Kozińska   

• Piotr Góralewski   

• Marzena Nowakowska

 

W dniu 10 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podj

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 

Kisiel za składu Rady Nadzorcze

bieżący nr 15/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku. 

 

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podj

członka Rady Nadzorczej – 

Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 

czerwca 2014 roku. 

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej: „Energopol –

ą Akcyjną działającą od 1 kwietnia 1993 roku, zarejestrowan

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

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

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

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36 360 000 PLN (opłacony w całości) i dzieli si

0 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 PLN każda.

Firma Spółki brzmi: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka moż
firmy CNT S.A.). Siedziba Spółki: (41-200) Sosnowiec, ul. Partyzantów 11.

ści Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalno

produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności: 

ą rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

ą obiektów inżynierii wodnej, 

montażowa w zakresie robót ziemno-inżynieryjnych, wodoci

i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót żelbetowych oraz budowa i remonty dróg.

ce w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 201

  –  Prezes Zarządu 

  –  Wiceprezes Zarządu  

Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.

ce w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia

roku do 10 czerwca 2014 roku: 

  –  Przewodniczący Rady Nadzorczej,

ąbrowski   –  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

  –  Sekretarz Rady Nadzorczej,

  –  Członek Rady Nadzorczej,

Nowakowska-Kisiel  –  Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 10 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podj

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – odwołując Panią Marzenę
Kisiel za składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 

cy nr 15/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku.  

pnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania 

 powołując Pana Roberta Grzegorza Wojtaś
Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. – Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 10 

 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
63 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

– Południe” S.A.)                           

 od 1 kwietnia 1993 roku, zarejestrowaną                       
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod 

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

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

000 PLN (opłacony w całości) i dzieli się na  

żda. 

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

200) Sosnowiec, ul. Partyzantów 11. 

ki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej 

gów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

ynieryjnych, wodociągowych                  

elbetowych oraz budowa i remonty dróg. 

du CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 

du nie uległ zmianie. 

ce w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 

cy Rady Nadzorczej, 

ący Rady Nadzorczej, 

Sekretarz Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej. 

W dniu 10 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę             
ą Marzenę Nowakowską - 

j Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. – Raport 

ę w sprawie powołania 

c Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady 

żący nr 16/2014 z dnia 10 
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Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 10 czerwca 2014 

roku do dnia 30 czerwca 2014 roku i nadal:

• Lucjan Noras – Przewodnicz

• Waldemar Dąbrowski 

• Katarzyna Kozińska – 

• Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej,

• Robert Grzegorz Wojtaś
 

Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ 

zmianie. 

 

 

7. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
(polityki) rachunkowoś

 

Sprawozdanie śródroczne 

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

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto

warunków uznawania za równowa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 20

zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczo

zatwierdzonego przez Unię Europejsk

 

Zgodność z Międzynarodowymi

W I półroczu 2014 r. Spółka przyj

wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowo

Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachun

w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez ni

sprawozdawczym od 1 stycznia 2014 r. 

Przyjęcie nowych i zatwierdzonych przez UE standardów i interpretacji nie spowodowało 

zmian w zasadach rachunkowo

w sprawozdaniach finansowych sporz

porównywalny. 

Zasady (polityka) rachunkowoś
sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 roku s

sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok,

opisanych poniżej. 

 

� Zmiany wynikające ze zmian MSSF

Następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Rad

Międzynarodowych Standardów Rachunkowo

Międzynarodowej Sprawozdawczo

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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ce w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 10 czerwca 2014 

roku do dnia 30 czerwca 2014 roku i nadal: 

rzewodniczący Rady Nadzorczej, 

ąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Sekretarz Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, 

Robert Grzegorz Wojtaś – Członek Rady Nadzorczej. 

niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ 

ądzania sprawozdania finansowego i zmiany stosowanych zasad 
rachunkowości 

ródroczne za I półrocze 2014 zostało sporządzon

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku  w sprawie informacji 

cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa pa

stwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. Nr 0 poz. 133 

wymogami Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczoś
ę Europejską MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość

dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

W I półroczu 2014 r. Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje 

ę ędzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. 

dzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania 

ce zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowią
sprawozdawczym od 1 stycznia 2014 r.  

cie nowych i zatwierdzonych przez UE standardów i interpretacji nie spowodowało 

w zasadach rachunkowości Spółki wpływających na wielkoś
w sprawozdaniach finansowych sporządzonych za I półrocze 2014 r. oraz okres 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego 

sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy 

dzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok,  z wyj

ące ze zmian MSSF 

e lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Rad

dzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji 

dzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej obowiązują od 1 stycznia 2014 roku:
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63 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

ce w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 10 czerwca 2014 

niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ 

i zmiany stosowanych zasad 

ądzone zgodnie z 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku  w sprawie informacji 

cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

ne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

 z późn. zm.) oraz 

dzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 

ródroczna sprawozdawczość finansowa. 

ści Finansowej 

ła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje 

dzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. 

ci i zatwierdzone do stosowania 

ści i obowiązujące w okresie 

cie nowych i zatwierdzonych przez UE standardów i interpretacji nie spowodowało 

cych na wielkości wykazywane                                  

dzonych za I półrocze 2014 r. oraz okres 

iejszego skróconego 

 spójne z tymi, które zastosowano przy 

z wyjątkiem zmian 

e lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę 
ci lub Komitet ds. Interpretacji 

 od 1 stycznia 2014 roku: 
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• MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania 

• MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne

• MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach

• MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe

• MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych 

przedsięwzięciach 

• Zmiany do MSR 32 Komp

• Wskazówki odnośnie przepisów przej

MSSF 12) 

• Jednostki inwestycyjne

• Zmiany do MSR 36 

niefinansowych  

• Zmiany do MSR 39 Nowacja (odnowienie) instrumentów pochodnych a kontynuacja 

rachunkowości zabezpiecze

 

Ich zastosowanie nie miało wpływu na wyniki działalno

a skutkowało jedynie zmianami stosowanych zasad rachunkowo

rozszerzeniem zakresu niezbędnych ujawnie

Główne konsekwencje zastosowania nowych regulacji:

• MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zast

SKI 12 Konsolidacja – Jednostki specjalnego przeznaczenia oraz cz

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Standard definiuje poj

jako czynnika determinującego czy jednostka powinna zosta

sprawozdaniem finansowym oraz zawiera wskazówki pomagaj

sprawuje kontrolę czy też nie. 

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu

Spółki. 

• MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zast

SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki 

Udziały we wspólnych przedsię
wynikające ze wspólnych umów niezale

niekonsekwencję                                           
rozliczania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach. 

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe 

Spółki. 

• MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 

informacyjnych na temat zaangaż

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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Skonsolidowane sprawozdania finansowe 

Wspólne ustalenia umowne 

Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach

Jednostkowe sprawozdania finansowe 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych 

Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

śnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i 

Jednostki inwestycyjne (Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27) 

Zmiany do MSR 36 Ujawnienia odnośnie wartości odzyskiwalnej aktywów 

Nowacja (odnowienie) instrumentów pochodnych a kontynuacja 

ci zabezpieczeń 

Ich zastosowanie nie miało wpływu na wyniki działalności i sytuację finansow

a skutkowało jedynie zmianami stosowanych zasad rachunkowości lub ewentualnie 

ędnych ujawnień czy też zmianą używanej terminologii.

Główne konsekwencje zastosowania nowych regulacji: 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastą
Jednostki specjalnego przeznaczenia oraz część postanowie

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Standard definiuje poj

ącego czy jednostka powinna zostać objęta skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym oraz zawiera wskazówki pomagające ustalić
 

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe 

Wspólne ustalenia umowne 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastą
SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki – niepieniężny wkład wspólników oraz MSR 31 

ch przedsięwzięciach. Standard kładzie nacisk na prawa i obowi

ce ze wspólnych umów niezależnie od ich formy prawnej oraz eliminuje 

                                            w raportowaniu poprzez okre

udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach.  

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe 

Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i zawiera wymogi ujawnie

informacyjnych na temat zaangażowania w innych jednostkach lub inwestycjach.
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Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych 

 finansowych 

ciowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i 

 

ci odzyskiwalnej aktywów 

Nowacja (odnowienie) instrumentów pochodnych a kontynuacja 

ci i sytuację finansową Spółki,                           

ści lub ewentualnie 

ywanej terminologii. 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację 
ęść postanowień MSR 27 

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Standard definiuje pojęcie kontroli 

ć ęta skonsolidowanym 

ące ustalić czy jednostka 

na sprawozdanie finansowe 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację 
ny wkład wspólników oraz MSR 31 

ciach. Standard kładzie nacisk na prawa i obowiązki 

nie od ich formy prawnej oraz eliminuje 

w raportowaniu poprzez określenie metody 

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe 

Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach 

2011 roku i zawiera wymogi ujawnień 
owania w innych jednostkach lub inwestycjach. 
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Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe 

Spółki. 

 

• MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i wynika przede wszystkim z 

przeniesienia niektórych postanowie

MSSF 11. Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnie

sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zale

wspólnych przedsięwzięciach. Standard zast

jednostkowe sprawozdania finansowe

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozd

Spółki. 

• MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych 

przedsięwzięciach 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i dotyczy rozliczania 

inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Okre

praw własności w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnie 

kontrolowanych jednostkach. Standard zast

jednostkach stowarzyszonych. 

Zastosowanie nowego standardu nie ma wpływu na sprawozdanie

• Zmiany do MSR 32 Kompensowanie aktywów i zobowi

Zmiany w MSR 32 zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku i maj

do okresów rocznych rozpoczynaj

reakcją na istniejące niespójnoś
MSR 32. 

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe 

Spółki. 

• Wskazówki odnośnie przepisów przej

MSSF 12) 

Wskazówki zostały opublikowane w dniu 28 czerwca 2012 roku i zawieraj

informacje odnośnie zastosowania MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, w tym prezentacji danych 

porównawczych w przypadku pierwszego zastosowania ww. standardów.

Zastosowanie powyższych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe 

• Jednostki inwestycyjne

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe 

Jednostkowe sprawozdania finansowe 

d został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i wynika przede wszystkim z 

przeniesienia niektórych postanowień dotychczasowego MSR 27 do nowych MSSF 10 oraz 

MSSF 11. Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień
finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zale

ęciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 

jednostkowe sprawozdania finansowe. 

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozd

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i dotyczy rozliczania 

inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również wymogi stosow

ci w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnie 

kontrolowanych jednostkach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 28 

 

Zastosowanie nowego standardu nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe 

Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

Zmiany w MSR 32 zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku i maj

do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub póź
ce niespójności w stosowaniu kryteriów kompensowania istniej

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe 

śnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i 

Wskazówki zostały opublikowane w dniu 28 czerwca 2012 roku i zawieraj

nie zastosowania MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, w tym prezentacji danych 

porównawczych w przypadku pierwszego zastosowania ww. standardów. 

ższych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe 

Jednostki inwestycyjne (Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27) 
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Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe 

d został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i wynika przede wszystkim z 

 dotychczasowego MSR 27 do nowych MSSF 10 oraz 

MSSF 11. Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym 

finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we 

pi dotychczasowy MSR 27 Skonsolidowane i 

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych 

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i dotyczy rozliczania 

 wymogi stosowania metody 

ci w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnie 

pi dotychczasowy MSR 28 Inwestycje w 

finansowe Spółki. 

 finansowych 

Zmiany w MSR 32 zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku i mają zastosowanie 

 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany są 
ci w stosowaniu kryteriów kompensowania istniejących w 

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe 

ciowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i 

Wskazówki zostały opublikowane w dniu 28 czerwca 2012 roku i zawierają dodatkowe 

nie zastosowania MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, w tym prezentacji danych 

szych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 
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Wskazówki zostały opublikowane w dniu 31 pa

odnośnie zastosowania MSSF 10 i MSSF 12 w p

inwestycyjnych. 

Zastosowanie powyższych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe 

• Zmiany do MSR 36 

niefinansowych  

Zmiany zostały opublikowane w dniu 2

rocznych rozpoczynających się
modyfikacją zakresu ujawnień
m.in. wymagają ujawnienia warto

wpływy pieniężne) tylko w okresach, w których uj

odniesieniu do danego aktywa (lub o

wymagany będzie szerszy i bardziej precy

wartości odzyskiwalnej jako warto

przypadku ustalenia wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda

techniki ustalania wartości bieżą
informacji o zastosowanej stopie dyskonta (w przypadku uj

odwrócenia). 

Zmiany dostosowują też zakres ujawnie

tego czy została ona ustalona jako warto

koszty sprzedaży. 

Zastosowanie powyższych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe 

• Zmiany do MSR 39 Nowacja (odnowienie) instrumentów pochodnych a kontynuacja 

rachunkowości zabezp

Zmiany zostały opublikowane w dniu 27 czerwca 2013 roku i maj

rocznych rozpoczynających się
kontynuowanie stosowania rachunkowo

przypadku, gdy instrument pochodny, b

odnawiany w wyniku regulacji prawnych, a w wyniku zmiany nast

rozliczeniowej. Zmiany w MSR 39 s

efektem było obowiązkowe rozliczenie istniej

pochodnych i ich odnowienie poprzez umow

Zastosowanie powyższych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe 

 

� Zmiany wprowadzone samodzielnie przez 

Spółka nie dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych za I półrocze 2013 roku 

i na dzień 31 grudnia 2013 roku.

 

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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Wskazówki zostały opublikowane w dniu 31 października 2012 roku i zawieraj

nie zastosowania MSSF 10 i MSSF 12 w przypadku jednostek o charakterze funduszy 

ższych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe 

Zmiany do MSR 36 Ujawnienia odnośnie wartości odzyskiwalnej aktywów 

Zmiany zostały opublikowane w dniu 29 maja 2013 roku i mają zastosowanie do okresów 

ących się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany skutkuj

 zakresu ujawnień w odniesieniu do utraty wartości aktywów niefinansowych, 

 ujawnienia wartości odzyskiwalnej aktywa (ośrodka wypracowuj

ne) tylko w okresach, w których ujęto utratę wartości lub jej odwrócenie w 

odniesieniu do danego aktywa (lub ośrodka). Ponadto, z zmienionego standardu wynika, 

dzie szerszy i bardziej precyzyjny zakres ujawnień w przypadku ustalenia 

ci odzyskiwalnej jako wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda

ści godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży z wykorzystaniem 

ści bieżącej (zdyskontowane przepływy) konieczne b

informacji o zastosowanej stopie dyskonta (w przypadku ujęcia utraty warto

ą ż zakres ujawnień odnośnie wartości odzyskiwalnej niezale

talona jako wartość użytkowa czy wartość godziwa pomniejszona o 

ższych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe 

Nowacja (odnowienie) instrumentów pochodnych a kontynuacja 

ci zabezpieczeń 

Zmiany zostały opublikowane w dniu 27 czerwca 2013 roku i mają zastosowanie do okresów 

ących się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany umo

kontynuowanie stosowania rachunkowości zabezpieczeń (pod pewnymi warunkami), w 

przypadku, gdy instrument pochodny, będący instrumentem zabezpieczaj

odnawiany w wyniku regulacji prawnych, a w wyniku zmiany następuje zmiana instytucji 

rozliczeniowej. Zmiany w MSR 39 są efektem zmian prawnych w wielu krajach, których 

ązkowe rozliczenie istniejących pozagiełdowych instrumentów 

pochodnych i ich odnowienie poprzez umowę z centralną instytucją rozliczeniow

ższych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe 

Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Spółkę 

nie dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych za I półrocze 2013 roku 

 31 grudnia 2013 roku. 
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dziernika 2012 roku i zawierają inne zasady 

rzypadku jednostek o charakterze funduszy 

szych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 

ci odzyskiwalnej aktywów 

ą zastosowanie do okresów 

źniej. Zmiany skutkują 
ci aktywów niefinansowych, 

środka wypracowującego 

ści lub jej odwrócenie w 

rodka). Ponadto, z zmienionego standardu wynika, że 

ń w przypadku ustalenia 

ci godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, a w 

ży z wykorzystaniem 

yskontowane przepływy) konieczne będzie podanie 

ęcia utraty wartości lub jej 

ci odzyskiwalnej niezależnie od 

ść godziwa pomniejszona o 

szych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 

Nowacja (odnowienie) instrumentów pochodnych a kontynuacja 

ą zastosowanie do okresów 

źniej. Zmiany umożliwiają 
 (pod pewnymi warunkami), w 

cy instrumentem zabezpieczającym, jest 

ępuje zmiana instytucji 

 efektem zmian prawnych w wielu krajach, których 

cych pozagiełdowych instrumentów 

ą rozliczeniową. 

szych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 

 

nie dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych za I półrocze 2013 roku 
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Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje)

W niniejszym sprawozdaniu finansowym 

zastosowaniu opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich dat

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Rad

Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Mi

Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w 

 

 

• MSSF 9 Instrumenty finansowe

Nowy standard został opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku i roku i ma zastosowanie 

okresów rocznych rozpoczynają
standardu jest uporządkowanie klasyfikacji aktywów finansowych oraz wprowadzenie 

jednolitych zasad podejścia do oceny utraty warto

finansowych. Standard wprowadza równie

w celu ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych informacji

o zarządzaniu ryzykiem. 

• MSSF 14 Regulatory Deferral Accoun

Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do 

okresów rocznych rozpoczynają
charakter przejściowy w zwią
sposobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. Standard. Standard wprowadza 

zasady ujmowania aktywów i zobowi

regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzj

• MSSF 15 Przychody z umów z klientami

Nowy ujednolicony standard został opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku i ma 

zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynaj

dozwolone jest jego wcześ
ujmowania przychodów i zawiera zasady, które zast

wytycznych w zakresie ujmowania przychodów istniej

szczególności, w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usług

z nimi interpretacjach.  

• Zmiany do różnych standardów wynikaj

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo

Improvements 2010-2012)

W dniu 12 grudnia 2013 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do siedmiu standardó

wynikające z projektu proponowanych zmian do Mi

Sprawozdawczości Finansowej opublikowanego w maju 2012 roku. Maj

przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynaj

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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ą ące (Nowe standardy i interpretacje) 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcze

zastosowaniu opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wej

ce standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Mię
ści lub Komitet ds. Interpretacji Mi

ci Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy:

Instrumenty finansowe  

Nowy standard został opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku i roku i ma zastosowanie 

okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub pó

ądkowanie klasyfikacji aktywów finansowych oraz wprowadzenie 

ścia do oceny utraty wartości dotyczących wszystkich instrumentów 

finansowych. Standard wprowadza również nowy model rachunkowoś
w celu ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych informacji

Regulatory Deferral Accounts 

Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma 

ciowy w związku z toczącymi się pracami RMSR nad uregulowaniem 

posobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. Standard. Standard wprowadza 

zasady ujmowania aktywów i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o cenach 

regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF. 

ychody z umów z klientami 

Nowy ujednolicony standard został opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku i ma 

zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub pó

dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie. Standard ustanowi

ujmowania przychodów i zawiera zasady, które zastąpią większość
wytycznych w zakresie ujmowania przychodów istniejących obecnie w MSSF, w 

ci, w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną

żnych standardów wynikające z corocznego przegl

dzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Annual 

2012) 

W dniu 12 grudnia 2013 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do siedmiu standardó

ce z projektu proponowanych zmian do Międzynarodowych Standardów 

ci Finansowej opublikowanego w maju 2012 roku. Mają
nie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub pó
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nie zdecydowała o wcześniejszym 

ą wejścia w życie. 

ę Międzynarodowych 

ci lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

ń bilansowy: 

Nowy standard został opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku i roku i ma zastosowanie do 

 dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem 

dkowanie klasyfikacji aktywów finansowych oraz wprowadzenie 

cych wszystkich instrumentów 

 nowy model rachunkowości zabezpieczeń  
w celu ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych informacji                                          

Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do 

źniej. Nowy standard ma 

 pracami RMSR nad uregulowaniem 

posobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. Standard. Standard wprowadza 

zku z transakcjami o cenach 

ściu na MSSF.  

Nowy ujednolicony standard został opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku i ma 

 1 stycznia 2017 roku lub później i 

niejsze zastosowanie. Standard ustanowia jednolite ramy 

ększość szczegółowych 

cych obecnie w MSSF, w 

 budowlaną oraz związanych 

ce z corocznego przeglądu 

ci Finansowej (Annual 

W dniu 12 grudnia 2013 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do siedmiu standardów 

dzynarodowych Standardów 

ci Finansowej opublikowanego w maju 2012 roku. Mają one zastosowanie 

 1 lipca 2014 roku lub później. 
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• Zmiany do różnych standardów wynikaj

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczo

Improvements 2011-2013

W dniu 12 grudnia 2013 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do czterech standardów 

wynikające z projektu proponowan

Sprawozdawczości Finansowej opublikowanego w listopadzie 2012 roku. Maj

zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynaj

później. 

 

 

• Zmiana do MSR 19 Plany okre

Zmiana została opublikowana w dniu 21 listopada 2013 roku i ma zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się
niektórych przypadkach, upraszczaj

innych stron trzecich) wnoszonych do planów okre

• Interpretacja KIMSF 21

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 20 maja 2013 roku i ma zastosowanie do 

okresów rocznych rozpoczynają
zawiera wskazówki odnośnie tego, w jakich okresach ujmowa

określonych ciężarów publicznoprawnych (danin).

• Zmiany do MSSF 11 Ujmowanie nabycia udziałów we wspólnych działa

Zmiany w MSSF 11 zostały opublikowane w dniu 6 maja 2014 roku i maj

okresów rocznych rozpoczynają
przedstawienie szczegółowych wytycznych wyja

udziałów we wspólnych działaniach, które stanowi

stosować zasady identyczne do tych, które stosowane s

• Zmiany do MSR 16 i MSR 38 

ujmowania umorzenia 

Zmiany w MSSF 16 Rzeczowe aktywa trwałe 

opublikowane w dniu 12 maja 2014 roku i maj

rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub pó

wyjaśnienia w stosunku do dozwolonych do stosowania metod amortyzacji. Celem zmian jest 

wskazanie, że metoda naliczania umorzenia rzeczowych aktywów trwałych oraz warto

niematerialnych oparta na przychodach nie jest wła

niematerialnych metoda ta moż

• Zmiany do MSR 16 i MSR 41 

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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ych standardów wynikające z corocznego przegl

dzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (

2013) 

W dniu 12 grudnia 2013 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do czterech standardów 

ce z projektu proponowanych zmian do Międzynarodowych Standardów 

ci Finansowej opublikowanego w listopadzie 2012 roku. Maj

żnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub 

Plany określonych świadczeń – składki pracowników

Zmiana została opublikowana w dniu 21 listopada 2013 roku i ma zastosowanie do okresów 

ących się 1 lipca 2014 roku lub później. Zmiany doprecyzowuj

niektórych przypadkach, upraszczają, zasady rachunkowości dla składek pracowników (lub 

innych stron trzecich) wnoszonych do planów określonych świadczeń. 

Interpretacja KIMSF 21 Daniny publiczne  

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 20 maja 2013 roku i ma zastosowanie do 

nających się 1 stycznia 2014 roku lub póź
śnie tego, w jakich okresach ujmować zobowią

arów publicznoprawnych (danin). 

Ujmowanie nabycia udziałów we wspólnych działa

Zmiany w MSSF 11 zostały opublikowane w dniu 6 maja 2014 roku i mają
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Celem zmian jest 

przedstawienie szczegółowych wytycznych wyjaśniających sposób ujęcia transak

udziałów we wspólnych działaniach, które stanowią przedsięwzięcie. Zmiany wymagaj

 zasady identyczne do tych, które stosowane są w przypadku połącze

Zmiany do MSR 16 i MSR 38 Wyjaśnienia w zakresie akceptowa

ujmowania umorzenia i amortyzacji 

Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne 

w dniu 12 maja 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych 

ę 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiana stanowi dodatkowe 

nienia w stosunku do dozwolonych do stosowania metod amortyzacji. Celem zmian jest 

e metoda naliczania umorzenia rzeczowych aktywów trwałych oraz warto

niematerialnych oparta na przychodach nie jest właściwa, jednak w przypadku warto

niematerialnych metoda ta może być zastosowana w określonych okolicznoś

Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: Rośliny Produkcyjne 

 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
63 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

ce z corocznego przeglądu 

ci Finansowej (Annual 

W dniu 12 grudnia 2013 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do czterech standardów 

dzynarodowych Standardów 

ci Finansowej opublikowanego w listopadzie 2012 roku. Mają one 

ę 1 lipca 2014 roku lub 

składki pracowników 

Zmiana została opublikowana w dniu 21 listopada 2013 roku i ma zastosowanie do okresów 

niej. Zmiany doprecyzowują, i w 

ci dla składek pracowników (lub 

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 20 maja 2013 roku i ma zastosowanie do 

 1 stycznia 2014 roku lub później. Interpretacja 

ć zobowiązania do zapłaty 

Ujmowanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach 

Zmiany w MSSF 11 zostały opublikowane w dniu 6 maja 2014 roku i mają zastosowanie do 

źniej. Celem zmian jest 

ęcia transakcji nabycia 

ęcie. Zmiany wymagają, aby 

 w przypadku połączeń jednostek. 

nienia w zakresie akceptowanych metod 

ści niematerialne zostały 

 zastosowanie do okresów rocznych 

stanowi dodatkowe 

nienia w stosunku do dozwolonych do stosowania metod amortyzacji. Celem zmian jest 

e metoda naliczania umorzenia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 

przypadku wartości 

lonych okolicznościach. 
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Zmiany w MSSF 16 i 41 zostały opublikowane w dniu 30 czerwca 2014 roku i maj

zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynaj

Zmiana ta wskazuje, że rośliny produkcyjne powinny by

rzeczowe aktywa trwałe w zakresie MSR 16. W zwi

należy rozpatrywać poprzez pryzmat MSR 16, zamiast MSR 41. Produkty rolne wytwarzane 

przez rośliny produkcyjne nadal podlegaj

Według szacunków Spółki,  wymienione wy

standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozda

zastosowane przez Spółkę na koniec okresu sprawozdawczego.

Sprawozdanie sporządzono przy zało

krótszy niż rok od dnia bilansowego. Ustalaj

Zarząd zgodnie ze swoją najlepsz

sporządzenia sprawozdania. 

Sprawozdania finansowe Spółki sporz

w tysiącach złotych. 

Spółka na dzień 30 czerwca 201

Spółka na dzień 30 czerwca 201

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

 

8. Istotne zasady (polityka) rachunkowo
 

Sprawozdanie za I półrocze 201

porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla analogicznych okresów roku 

poprzedniego z zastosowaniem tych samym zasad (polityki) rachunkowo

obliczeniowych. Zasady rachunkowo

w porównaniu do sprawozdania za 2013 rok, w którym to s

 

9. Informacje o istotnych z
 

Rezerwy długoterminowe (dotycz

zmniejszyły się realnie w stosunku do k

Rezerwy krótkoterminowe (dotycz

na koniec I półrocza 2014 roku 

spadek                      o 

(biernych) na koniec I półrocza

porównaniu do końca 2013 roku i wyniósł           

stanowi tu wartość wykonanych

jednostki usług.  

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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Zmiany w MSSF 16 i 41 zostały opublikowane w dniu 30 czerwca 2014 roku i maj

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub pó

ż śliny produkcyjne powinny być ujmowane w taki sam sposób jak 

rzeczowe aktywa trwałe w zakresie MSR 16. W związku z powyższym roś
rzez pryzmat MSR 16, zamiast MSR 41. Produkty rolne wytwarzane 

liny produkcyjne nadal podlegają pod zakres MSR 41. 

Według szacunków Spółki,  wymienione wyżej standardy, interpretacje i zmiany do 

standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, je

ę na koniec okresu sprawozdawczego. 

ądzono przy założeniu kontynuowania działalności przez okres nie 

 rok od dnia bilansowego. Ustalając zdolność do kontynuowania działalno

ą najlepszą wiedzą uwzględnił informacje dost

Sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w języku polskim i walucie polskiej

 30 czerwca 2014 roku nie jest jednostką dominującą. 

 30 czerwca 2014 roku nie jest jednostką zależną. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

Sprawozdanie za I półrocze 2014 roku sporządzone zostało w sposób zapewniaj

 danych przedstawionych w raporcie dla analogicznych okresów roku 

poprzedniego z zastosowaniem tych samym zasad (polityki) rachunkowo

Zasady rachunkowości oraz metody kalkulacji nie uległy zmianie                                 

w porównaniu do sprawozdania za 2013 rok, w którym to są szczegółowo opisane.

Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 

dotyczą rezerw aktuarialnych) na koniec I półrocza

 realnie w stosunku do końca 2013 roku o 52% i wynosz

Rezerwy krótkoterminowe (dotyczą rezerw na kontakty oraz rezerw aktuarialnych) wyniosły 

2014 roku 96 tys. PLN (w porównaniu do końca ubiegłego roku 

o 90%).  Stan krótkoterminowych rozliczeń mię
półrocza 2014 roku, zmniejszył się o kwotę 2 217

ca 2013 roku i wyniósł                          4 047 tys. PLN. Główn

 wykonanych, a niezafakturowanych przez podwykonawców na rzecz 
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Zmiany w MSSF 16 i 41 zostały opublikowane w dniu 30 czerwca 2014 roku i mają 
 1 stycznia 2016 roku lub później. 

 ujmowane w taki sam sposób jak 

ższym rośliny produkcyjne 

rzez pryzmat MSR 16, zamiast MSR 41. Produkty rolne wytwarzane 

ej standardy, interpretacje i zmiany do 

nie finansowe, jeżeli zostałyby 

ści przez okres nie 

 do kontynuowania działalności 

dnił informacje dostępne na dzień 

zyku polskim i walucie polskiej 

dzone zostało w sposób zapewniający 

 danych przedstawionych w raporcie dla analogicznych okresów roku 

poprzedniego z zastosowaniem tych samym zasad (polityki) rachunkowości i metod 

kalkulacji nie uległy zmianie                                 

 szczegółowo opisane. 

półrocza 2014 roku 

i wynoszą 31 tys. PLN. 

 rezerw na kontakty oraz rezerw aktuarialnych) wyniosły 

ńca ubiegłego roku - realny 

ń międzyokresowych 

2 217 tys. PLN w 

tys. PLN. Główną pozycję 
a niezafakturowanych przez podwykonawców na rzecz 
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Należności z tytułu niezakończonych umów o usług

zmniejszyły się nieznacznie w porównaniu do ko

(realny spadek o 4%). Pozycja ta spowodowana jest głównie tym, i

generuje znaczne koszty, natomiast zafakturowanie tych usług, zgodnie  z zawartymi 

umowami nastąpi w późniejszym okresie. Natomiast zobowi

umów o usługę budowlaną na dzie

zwiększeniu w stosunku do koń
 

10. Informacje o odpisach aktualizacyjn
możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

 

Do końca I półrocza 2014 

zapasów. 
 

 

 

 

 

 

11. Informacje o odpisach aktualizacyjnych warto
rzeczowych aktywów trwałych, warto
aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

 

Do końca II kwartału 2014 roku Spółka 

tys. PLN. Do końca II kwartału 201

należności na kwotę 314 tys. PLN (windykacja nale

aktualizującym). Na rzeczowe aktywa trwałe, zapasy oraz warto

były dokonywane odpisy. W I półroczu 2014 roku Spółka wykorzystała cały odpis na aktywa 

trwałe przeznaczone do sprzedaż
 
 

12. Informacje o utworzeniu, zwi
 

Do końca II kwartału 2014 roku Spółka 

Szczegółowe dane zawiera poniż
 

Rezerwy wg stanu na dzień 30.06.2014 r. (w tys. zł)

 
Typ rezerwy 

Rezerwa na koszty podwykonawców

Rezerwa na badanie bilansu, oraz 

aktuariusza 

Rezerwa na premie 

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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ńczonych umów o usługę budowlaną na dzień
 nieznacznie w porównaniu do końca 2013 roku i wyniosły 1

%). Pozycja ta spowodowana jest głównie tym, iż cz

generuje znaczne koszty, natomiast zafakturowanie tych usług, zgodnie  z zawartymi 

źniejszym okresie. Natomiast zobowiązania z tytułu niezako

ą na dzień 30.06.2014 roku wyniosły 1 944 

kszeniu w stosunku do końca 2013 roku (realny wzrost o 42%). 

Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartość zapasów do warto
liwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

 roku Spółka nie tworzyła odpisów aktualizuj

Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości aktywów 
rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych 
aktywów oraz odwróceniu takich odpisów 

roku Spółka dokonała odpisu na należności w wysoko

I kwartału 2014 roku Spółka rozwiązała odpisy aktualizuj

tys. PLN (windykacja należności objętych wcześ
Na rzeczowe aktywa trwałe, zapasy oraz wartości niematerialne i prawne nie 

W I półroczu 2014 roku Spółka wykorzystała cały odpis na aktywa 

trwałe przeznaczone do sprzedaży i środki trwałe. 

Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

roku Spółka częściowo rozwiązała  wcześniej utworzone rezerwy. 

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.  

ń 30.06.2014 r. (w tys. zł) 

Stan na 
01.01.2014 

Utworzenie 
rezerwy 

Rozwiązanie 
rezerwy

podwykonawców 5 832 4 021 5 832

16  0 

400 0 

 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
63 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

ą na dzień 30.06.2014 roku 

ca 2013 roku i wyniosły 14 358 tys. PLN 

%). Pozycja ta spowodowana jest głównie tym, iż część kontraktów 

generuje znaczne koszty, natomiast zafakturowanie tych usług, zgodnie  z zawartymi 

zania z tytułu niezakończonych 

 tys. PLN i uległy 

 zapasów do wartości netto 

roku Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość 

ci aktywów finansowych, 
ci niematerialnych i prawnych lub innych 

ż ści w wysokości 1 529 

zała odpisy aktualizujące wartość 
tych wcześniejszym odpisem 

ci niematerialne i prawne nie 

W I półroczu 2014 roku Spółka wykorzystała cały odpis na aktywa 

ązaniu rezerw 

śniej utworzone rezerwy. 

ązanie 
rezerwy 

Stan na 
30.06.2014  

5 832 4 021 

16 0 

390 10 
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Rezerwa na straty na kontaktach 

Inne rezerwy 

Rezerwa na odprawy emerytalne 

Rezerwa na nagrody jubileuszowe 

Rezerwa urlopowa  

Razem rezerwy 

 

 

 

 

 

13. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzeda
trwałych 

 

Spółka sprzedała do końca II 

tys. PLN (łączna wartość przychodu ze sprzeda

sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych

tys. PLN. Sprzedaż dotyczyła samochodu ci

recyklera oraz innych środków trwałych przeznaczonych do sprzeda

osobowych). 

Spółka dokonała zakupów środków trwałych na kwot

środków trwałych „grupy 4” tj. komputera i projektora oraz 

osobowych (częściowa wymiana floty).

Na koniec II kwartału 2014 roku s

jako przeznaczone do sprzedaż
 

14. Informacje o istotnym 
trwałych transakcjach nabycia i sprzeda

 

Na koniec II kwartału 2014 roku Spółka nie posiada istotnych zobowi

rzeczowych środków trwałych.

z tytułu sprzedaży rzeczowych ś

 

15. Opis istotnych dokonań
raport wraz z wykazem najwa

 

Za I półrocze 2014 roku Spółka osi

PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 38 855 tys. PLN 

(realny wzrost o 15%).  

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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915 0 

3 0 

30 0 

60 0 

22 0 

7 278 4 021 7 141

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych 

 kwartału 2014 roku rzeczowe aktywa trwałe

ść przychodu ze sprzedaży wyniosła: 1 956 tys. PLN). Strata ze 

y niefinansowych aktywów trwałych na koniec II kwartału 2014 roku wyniosła 440

zyła samochodu ciężarowego Suzuki Jimmy, koparki g

środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży (w tym samochodów 

środków trwałych na kwotę 619 tys. PLN. Dokonano zakupów 

y 4” tj. komputera i projektora oraz „grupy 7” tj. 

ciowa wymiana floty). 

Na koniec II kwartału 2014 roku spółka nie posiadała aktywów trwałych

jako przeznaczone do sprzedaży. 

Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu zakupu rzeczowych aktywów 
trwałych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych środków trwałych

roku Spółka nie posiada istotnych zobowiązań
rodków trwałych. Na koniec II kwartału 2014 roku Spółka posiada nale

y rzeczowych środków trwałych w wysokości 836 tys. PLN

Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy 
raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

Za I półrocze 2014 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysoko

PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 38 855 tys. PLN 

 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
63 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

858 57 

0 3 

17 13 

28 32 

0 22 

7 141 4 158  

ży rzeczowych środków 

kwartału 2014 roku rzeczowe aktywa trwałe o wartości 2.396 

tys. PLN). Strata ze 

na koniec II kwartału 2014 roku wyniosła 440 

arowego Suzuki Jimmy, koparki gąsiennicowej, 

ży (w tym samochodów 

tys. PLN. Dokonano zakupów 

„grupy 7” tj. samochodów 

ych sklasyfikowanych 

zaniu z tytułu zakupu rzeczowych aktywów 
środków trwałych 

ązań z tytułu nabycia               

niec II kwartału 2014 roku Spółka posiada należności                  

tys. PLN.  

 emitenta w okresie, którego dotyczy 
ących 

ży w wysokości 44 536 tys. 

PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 38 855 tys. PLN 
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Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł za I półrocze 2014 roku 3 555 tys. PLN i jest w porównaniu 

z analogicznym okresem roku ubiegłego realnie wy

 

Znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem 2013 roku uległy koszty ogólnego 

Zarządu, które wynoszą na koniec I półrocza 2014 roku 1

Po obciążeniu wyniku brutto kosztami ogólnymi zarz

za I półrocze 2014 roku wyniósł 2 117 tys. PLN, w analogicznym okresie roku 

Spółka wypracowała zysk netto ze sprzeda

o 2 723%). 

 

Zysk z działalności operacyjnej na koniec I półrocza 2014 roku wyniósł 3 003 tys. PLN                 

(za I półrocze 2013 roku – zysk w wysoko

Na działalności finansowej spółka osi

jest spowodowane głównie uzyskanymi odsetkami z lokat.

 

Do końca I półrocza 2014 roku Spółka uzyskała wynik brutto na pozio

Po obniżeniu wyniku brutto podatkiem Spółka wypracowała do ko

zysk netto w wysokości 2 641 tys. PLN.  W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka 

wypracowała zysk netto w wysoko

 

Stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych nale

koniec I półrocza 2014 roku zwię
tys. PLN (przy 20 303 tys. PLN na koniec 2013 roku). 

 

Zwiększeniu uległ również stan kaucji zatrzymanych długoterminowych do wysoko

tys. PLN z 1 847 tys. PLN. 

  

Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowi

koniec I półrocza 2014 roku spadł i wyniósł 13 

roku wynosił odpowiednio 23 569 tys. PLN. Spółka w I półroczu 2014 roku uregulowała 

znaczą część zobowiązań, co równocze

pieniężnych (ujemne przepływy pieni

Zobowiązania długoterminowe dotycz

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

2014 roku wyniosły 5 041 tys. PLN ( na koniec 2013 roku wynosiły 5 56

 

Do końca I półrocza 2014 roku Spółka nie zawarła 

 

Poziom środków pieniężnych zmniejszył si

koniec I półrocza 2014 roku 28 967 tys. PLN (na koniec 2013 wynosił 40 291 ty

 

W I półroczu 2014 Spółka nie zawarła umów kredytowych. Na dzie

zaangażowania kredytowego. 

Spółka spłaca swoje zobowiązania handlowe w terminie. 

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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ży wyniósł za I półrocze 2014 roku 3 555 tys. PLN i jest w porównaniu 

z analogicznym okresem roku ubiegłego realnie wyższy o 36%.  

Znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem 2013 roku uległy koszty ogólnego 

ą na koniec I półrocza 2014 roku 1 438 tys. (realny spadek o 43%)

eniu wyniku brutto kosztami ogólnymi zarządu, zysk netto ze sprzeda

za I półrocze 2014 roku wyniósł 2 117 tys. PLN, w analogicznym okresie roku 

Spółka wypracowała zysk netto ze sprzedaży w wysokości 75 tys. PLN

ci operacyjnej na koniec I półrocza 2014 roku wyniósł 3 003 tys. PLN                 

zysk w wysokości 753 tys. PLN).  

ci finansowej spółka osiągnęła zysk na poziomie 412 tys. PLN (per saldo), co 

jest spowodowane głównie uzyskanymi odsetkami z lokat. 

ca I półrocza 2014 roku Spółka uzyskała wynik brutto na poziomie 3 415 tys. PLN.          

eniu wyniku brutto podatkiem Spółka wypracowała do końca I półrocza 2014 roku 

ści 2 641 tys. PLN.  W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka 

wypracowała zysk netto w wysokości 862 tys. PLN (realny wzrost o 206%).

ci krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych nale

koniec I półrocza 2014 roku zwiększył się w stosunku do stanu z końca roku i wyniósł 21 519 

tys. PLN (przy 20 303 tys. PLN na koniec 2013 roku).  

ż stan kaucji zatrzymanych długoterminowych do wysoko

 krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowi

koniec I półrocza 2014 roku spadł i wyniósł 13 534 tys. PLN, podczas gdy na koniec 2013 

roku wynosił odpowiednio 23 569 tys. PLN. Spółka w I półroczu 2014 roku uregulowała 

ą ń, co równocześnie przyczyniło się do zmniejszenia stanu 

nych (ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej).  

zania długoterminowe dotyczą rezerw długoterminowych (

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

2014 roku wyniosły 5 041 tys. PLN ( na koniec 2013 roku wynosiły 5 560 tys. PLN).

ca I półrocza 2014 roku Spółka nie zawarła żadnych umów leasingowych.

ężnych zmniejszył się realnie o 28% względem końca roku i wynosi na 

koniec I półrocza 2014 roku 28 967 tys. PLN (na koniec 2013 wynosił 40 291 ty

W I półroczu 2014 Spółka nie zawarła umów kredytowych. Na dzień
 

ązania handlowe w terminie.  

 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
63 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

y wyniósł za I półrocze 2014 roku 3 555 tys. PLN i jest w porównaniu 

Znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem 2013 roku uległy koszty ogólnego 

spadek o 43%) 

du, zysk netto ze sprzedaży                                  

za I półrocze 2014 roku wyniósł 2 117 tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego 

ci 75 tys. PLN (realny wzrost                               

ci operacyjnej na koniec I półrocza 2014 roku wyniósł 3 003 tys. PLN                 

ła zysk na poziomie 412 tys. PLN (per saldo), co 

mie 3 415 tys. PLN.           

ńca I półrocza 2014 roku 

ci 2 641 tys. PLN.  W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka 

wzrost o 206%). 

ci krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności na 

ńca roku i wyniósł 21 519 

 stan kaucji zatrzymanych długoterminowych do wysokości 2 654 

 krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na 

4 tys. PLN, podczas gdy na koniec 2013 

roku wynosił odpowiednio 23 569 tys. PLN. Spółka w I półroczu 2014 roku uregulowała 

 do zmniejszenia stanu środków 

 rezerw długoterminowych (świadczenia 

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

0 tys. PLN). 

adnych umów leasingowych. 

ę ńca roku i wynosi na 

koniec I półrocza 2014 roku 28 967 tys. PLN (na koniec 2013 wynosił 40 291 tys. PLN).                 

W I półroczu 2014 Spółka nie zawarła umów kredytowych. Na dzień 30.06.2014 brak 
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Spółka terminowo reguluje tak

Skarbowego oraz innych instytucji. 

Płynność finansowa Spółki jest stabilna.

 

 

16. Informacja o zawartych umowach w 
 

Spółka nie zawarła w I półroczu 201

 
17. Główni klienci 

 

Lp. Odbiorca Rodzaj robót 

sprzeda

30.06.2014

1 

Zabrzańskie 

PWIK, 

Gmina 

Zabrze 

Budowa sieci 

kanalizacyjnej 

2 

Gmina 

Dąbrowa 

Górnicza 

Budowa sieci 

kanalizacyjnej 

3 
MPWIK 

Lublin 

Budowa sieci 

kanalizacyjnej 

4 Pozostali   

  Razem   
 

Największymi zleceniodawcami w I półroczu 201

Wodociągów i Kanalizacji oraz Gmina D

 

18. Opis czynników i zdarze
znaczący wpływ na osią

 

W I półroczu 2014 roku nie wyst

znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe S

 

 

19. Objaśnienia dotyczą
w prezentowanym okresie

 

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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Spółka terminowo reguluje także zobowiązania wobec pracowników, ZUS,

Skarbowego oraz innych instytucji.  

 finansowa Spółki jest stabilna.  

nformacja o zawartych umowach w I półroczu 2014 roku 

Spółka nie zawarła w I półroczu 2014 roku żadnych znaczących umów. 

Wartość 
sprzedaży 

na 
30.06.2014                      

w tys. 
PLN 

Korekta                               
o 

przychody 
konsorcjum                           

na 
30.06.2014  
w tys. PLN 

Wartość 
sprzedaży 

bez 
konsorcjum 

na 
30.06.2014                                 
w tys. PLN 

Zmiana 
stanu 

przychodów 
bilansowych                          

na 
30.06.2014                     
w tys. PLN 

przychody               

30.06.2014                     
w tys. PLN

8 849   8 849 3 060 

13 026 -6 412 6 614 1 646 

8 277   8 277 -997 

22 906 -4 492 18 414 -4 952 

53 058 -10 904 42 154 -1 243 

kszymi zleceniodawcami w I półroczu 2014 roku byli: Zabrzańskie Przedsi

gów i Kanalizacji oraz Gmina Dąbrowa Górnicza.  

czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
cy wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, maj

ą ęte wyniki finansowe Spółki. 

nienia dotyczące sezonowości lub cyklicznoś
w prezentowanym okresie 

 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
63 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

zania wobec pracowników, ZUS, Urzędu 

Razem 
przychody               

na 
30.06.2014                     
w tys. PLN 

Udział %                    
w 

sprzedaży 

11 909 26,74% 

8 260 18,55% 

7 280 16,34% 

17 087 38,37% 

44 536 100% 

ńskie Przedsiębiorstwo 

ci o nietypowym charakterze, mających 

piły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające 

ci lub cykliczności działalności 
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Do końca I półrocza 2014 roku Spółka 

z sezonowością czy cyklicznoś ą
 

 

20. Informacje dotyczące 
papierów wartościowych

 

W I półroczu 2014 roku Spółka nie przeprowadzała emisji, wykupu ani spłaty 

nieudziałowych i kapitałowych papierów warto

 
 

21. Informacje dotyczące wypłaconej lub zad
 

W I półroczu 2014 roku Spółka nie wypłacała dywidendy

 

W dniu 10 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. podjęło Uchwał

2013. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło przeznaczy

złotych na wypłatę dywidendy w wysoko

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

Walnego Zgromadzenia na dzień
czerwca 2014 roku). Wypłata zadeklarowanej dywidendy nast

płatności).  

 

22. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta
 

W I półroczu 2014 roku nie nastą
jednostek gospodarczych, przeję
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalno

 

23. Najważniejsze zdarzenia w okre
roku mogące mieć znacz

 

W dniu 16 lipca 2014 roku wpłyn

Dąbrowa Górnicza ("Zamawiają
budowlanych pn. „Kontrakt W 5 

dzielnicy Ząbkowice”. Na podstawie zawartego aneksu, w zwi

uległo podwyższeniu wynagrodzenie CNT S.A.

kwoty 78 680 tys. PLN brutto 

W dniu 22 lipca 2014 roku wpłyn

pomiędzy Spółką a Zamawiają
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzib

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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roku Spółka nie odczuwała negatywnych skutk

czy cyklicznością działalności. 

ące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych 
ściowych 

roku Spółka nie przeprowadzała emisji, wykupu ani spłaty 

nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych CNT S.A. 

ące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

W I półroczu 2014 roku Spółka nie wypłacała dywidendy, ale zadeklarowała jej wypłat

W dniu 10 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych 

ęło Uchwałę nr 5 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 

2013. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło przeznaczyć
 dywidendy w wysokości 0,35 złotych na jedną akcję CNT S.A. Prawo do 

ędące akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku (dzie

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

gromadzenia na dzień 11 lipca 2014 roku (Raport bieżący nr 14/2014 z dnia 10 

czerwca 2014 roku). Wypłata zadeklarowanej dywidendy nastąpiła 11 lipca 2014 roku (dzie

Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta 

roku nie nastąpiły zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku poł

jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, 

inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalno

ze zdarzenia w okresie, które wystąpiły po dniu 3
ć znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe.

W dniu 16 lipca 2014 roku wpłynął do Spółki zawarty w trybie korespondencyjnym z Gmin

browa Górnicza ("Zamawiający") aneks do znaczącej umowy dotyczącej wykonania robót 

budowlanych pn. „Kontrakt W 5 – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w 

bkowice”. Na podstawie zawartego aneksu, w związku z robotami zamiennymi 

szeniu wynagrodzenie CNT S.A. (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa) do 

PLN brutto – Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku.

W dniu 22 lipca 2014 roku wpłynęła do Spółki, zawarta w trybie korespondencyjnym, 

 a Zamawiającym tj. Miastem Zabrze i Zabrzańskim Przedsi

gów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, Zmiana do znacz

 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
63 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

skutków związanych 

emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych 

roku Spółka nie przeprowadzała emisji, wykupu ani spłaty 

eklarowanej dywidendy 

ale zadeklarowała jej wypłatę.  

W dniu 10 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych 

 nr 5 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 

2013. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło przeznaczyć kwotę 3.181.500 

ą ę CNT S.A. Prawo do 

ce akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku (dzień 
ustalenia prawa do dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustalony został w uchwale 

żący nr 14/2014 z dnia 10 

piła 11 lipca 2014 roku (dzień 

piły zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia 

y jednostek grupy kapitałowej emitenta, 

inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

piły po dniu 30 czerwca 2014 
cy wpływ na przyszłe wyniki finansowe. 

ł do Spółki zawarty w trybie korespondencyjnym z Gminą 
ącej wykonania robót 

ągowej i kanalizacyjnej w 

zku z robotami zamiennymi 

Kwota Kontraktowa) do 

cy nr 20/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku. 

ła do Spółki, zawarta w trybie korespondencyjnym, 

ńskim Przedsiębiorstwem 

 w Zabrzu, Zmiana do znaczącej umowy 



 

 

Raport śródroczny za I półrocze 201

 

 

Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, S
NIP: 644-001-18-38, 41-200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 2

dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Kontrakt 1 pn: „Poprawa gospodarki 

ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” (dalej zwanej: Kontraktem”). Na 

podstawie zawartej Zmiany do Kontraktu dotycz

zamiennych, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

PLN brutto – Raport bieżący nr 21/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku.

 

Spółka informuje, iż po dniu 30 czerwca 2014

wystąpiły inne zdarzenia, nieuję
sposób wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe.

  

24. Informacja dotycząca zmian zobowi
 

Pozycje pozabilansowe  

1. Należności warunkowe 

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

- wekslowe 

- inne 

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu )

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

- wekslowe 

- inne 

2. Zobowiązania warunkowe 

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu )

- udzielonych gwarancji i poręczeń

- wekslowe 

- inne 

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu )

- udzielonych gwarancji i poręczeń

- wekslowe 

- inne 

3. Inne (z tytułu) 

Pozycje pozabilansowe razem 

 

W należnościach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka uj

należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usuni

podwykonawców i dostawców.

ródroczny za I półrocze 2014 roku  
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j wykonania robót budowlanych pn. „Kontrakt 1 pn: „Poprawa gospodarki 

ciekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki 

ciekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” (dalej zwanej: Kontraktem”). Na 

miany do Kontraktu dotyczącej wprowadzenia rozwi

zamiennych, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa uległa podwyższeniu do kwoty 56

żący nr 21/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku. 

ż po dniu 30 czerwca 2014 roku do dnia sporządzenia sprawozdania nie 

piły inne zdarzenia, nieujęte w niniejszym sprawozdaniu, które mogłyby w znacz

 na jej przyszłe wyniki finansowe. 

ąca zmian zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych

30.06.2014 31.12.2013 

      9 646       16 013 
ązanych (z tytułu)               -                  -    

ęczeń     

    

    
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu )       9 646       16 013 

ęczeń       9 646       16 013  

    

    

      46 194       50 694  

ązanych (z tytułu )               -                  -    

ęczeń     

    

    

jednostek (z tytułu )       46 194       50 694  
ęczeń       46 194       50 694  

    

    
              -                  -    

 (36 548)      (34 681) 

ciach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka uj

ytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek, które otrzymała od 

podwykonawców i dostawców. 

 

d Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
63 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

j wykonania robót budowlanych pn. „Kontrakt 1 pn: „Poprawa gospodarki 

ciekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki 

ciekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” (dalej zwanej: Kontraktem”). Na 

cej wprowadzenia rozwiązań i robót 

szeniu do kwoty 56 849 tys. 

ądzenia sprawozdania nie 

te w niniejszym sprawozdaniu, które mogłyby w znaczący 

 warunkowych i aktywów warunkowych 

 30.06.2013 

       17 417 

               -    

  

  

  

       17 417  

       17 417  

  

  

       53 569  

               -    

  

  

  

       53 569 

       53 569  

  

  
               -    

      (36 152) 

ciach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka ujęła gwarancje 

cia wad i usterek, które otrzymała od 
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W zobowiązaniach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka uj

wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usuni

które zgodnie z warunkami kontraktowymi zostały zło

Stan należności warunkowych z tytułu gwarancji nale

gwarancji usunięcia wad i usterek na 30 czerwca

Stan zobowiązań warunkowych z tytułu gwarancji wadialnych, gwarancji nale

wykonania kontraktu oraz gwarancji usuni

wyniósł 46 194 tys. PLN.  

Gwarancje wadialne, gwarancje nale

wad i usterek wykazywane w zobowi

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 

 

Na zabezpieczenie spłaty gwarancji Spółka na 30.06

- hipotekę umowną łączną do kwoty 5 745

wieczystymi KW nr KA1S/00032015/0 I KW nr KA1S/00042576/3 prowadzonymi przez S

Rejonowy  w Sosnowcu wraz z cesj

- weksel własny in blanco, 

- kaucję pieniężną w wys. 800 tys. 

- poręczenie cywilne udzielone przez ETP S.A.,

- zastaw rejestrowy na należnoś

 

25. Informacja dotycząca segmentów działalno
 

Informacje na temat segmentów działalno

branżowe.  

W CNT S.A. obecnie dominuje 1 segment bran

• segment A - działalność budowlano 

 
 
 

26. Kursy PLN / EUR  za 
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zaniach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka uj

żytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunię
które zgodnie z warunkami kontraktowymi zostały złożone u Zamawiających.

i warunkowych z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz 

cia wad i usterek na 30 czerwca 2014 roku wyniósł 9 646 tys. PLN.

 warunkowych z tytułu gwarancji wadialnych, gwarancji nale

gwarancji usunięcia wad i usterek na 30 czerwca 2014 roku 

Gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usuni

wad i usterek wykazywane w zobowiązaniach warunkowych, wystawione zostały na 

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. 

ie spłaty gwarancji Spółka na 30.06.2014 r. posiada:  

ą ą do kwoty 5 745 tys. PLN na nieruchomościach, obj

wieczystymi KW nr KA1S/00032015/0 I KW nr KA1S/00042576/3 prowadzonymi przez S

Rejonowy  w Sosnowcu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

 w wys. 800 tys. PLN, 

czenie cywilne udzielone przez ETP S.A., 

żnościach z kontraktów. 

ąca segmentów działalności 

Informacje na temat segmentów działalności Spółka prezentuje w podziale na segmenty 

becnie dominuje 1 segment branżowy (stąd brak prezentacji wg segmentów)

ść budowlano – montażowa. 

Kursy PLN / EUR  za I półrocze 2014 i 2013 roku 
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zaniach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka ujęła gwarancje 

ytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek, 

ących. 

ytego wykonania kontraktu oraz 

9 646 tys. PLN. 

 warunkowych z tytułu gwarancji wadialnych, gwarancji należytego 

cia wad i usterek na 30 czerwca 2014 roku 

ytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia 

zaniach warunkowych, wystawione zostały na 

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

 

ściach, objętą księgami 

wieczystymi KW nr KA1S/00032015/0 I KW nr KA1S/00042576/3 prowadzonymi przez Sąd 

ci Spółka prezentuje w podziale na segmenty 

d brak prezentacji wg segmentów): 
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Użyte do przeliczeń wybranych danych finansowych za 

NBP EUR/PLN: 

2014-01

2014-02

2014-03

2014-04

2014-05

2014-06
średni kurs EUR/PLN I półrocza 2014 r.:
 

Użyte do przeliczeń wybranych danych finansowych za 

NBP EUR/PLN: 

2013-01

2013-02

2013-03

2013-04

2013-05

2013-06
średni kurs EUR/PLN I półrocza 2013 r.:
Do przeliczeń poszczególnych pozycji bilansowych przyj

opublikowany w dniu 30.06.20

4,3292 dla danych za I półrocze 

koniec 2013 roku. Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku 

przepływów finansowych zastosowano kurs, stanowi

kursów NBP opublikowanych w ostatnich d

2014 roku: 4,1784 oraz dla I półrocza 20

 

 

 

 

 

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

Piotr Jakub Kwiatek – Wiceprezes Zarz

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła: 

Joanna Wycisło – Główna Księ
 

Sosnowiec,  13.08.2014 r. 
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 wybranych danych finansowych za I półrocze 2014 

31.01.2014 4,2368

28.02.2014 4,1602

31.03.2014 4,1713

30.04.2014 4,1994

30.05.2014 4,1420

30.06.2014 4,1609
redni kurs EUR/PLN I półrocza 2014 r.: 4,1784  

 wybranych danych finansowych za I półrocze 2013 

31.01.2013 4,1870

29.02.2013 4,1570

30.03.2013 4,1774

30.04.2013 4,1429

31.05.2013 4,2902

28.06.2013 4,3292
redni kurs EUR/PLN I półrocza 2013 r.: 4,2140  

 poszczególnych pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN 

.2014 roku, tj. 4,1609 i opublikowany w dniu 3

półrocze 2013 oraz opublikowany w dniu 31.12.20

. Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku 

przepływów finansowych zastosowano kurs, stanowiący średnią arytmetyczn

kursów NBP opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ci

I półrocza 2013 roku: 4,2140. 

Prezes Zarządu  

Wiceprezes Zarządu  

a Księgowa  
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 roku średnie kursy 

 

 roku średnie kursy 

 
średni kurs NBP EUR/PLN 

ublikowany w dniu 30.06.2013 roku: 

.12.2013 roku: 4,1472 na 

. Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku 

ą arytmetyczną średnich 

w ciągu I półrocza 

 

 

 
 

 
 


