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I. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

CNT S.A. (w tys. PLN) za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 

 

I kwartał narastająco 

2015 rok                    

okres od 01-01-2015                 

do 31-03-2015

I kwartał narastająco 

2014 rok                    

okres od 01-01-2014                 

do 31-03-2014

I kwartał narastająco 

2015 rok                    

okres od 01-01-2015                 

do 31-03-2015

I kwartał narastająco 

2014 rok                    

okres od 01-01-2014                 

do 31-03-2014

Przychody ze sprzedaży 64 469                 20 143                 15 539                 4 808                   

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 62 541                 18 855                 15 074                 4 501                   

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 103                      122                      25                        29                        

Zysk (strata) brutto 143                      323                      34                        77                        

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (547)                     165                      (132)                     39                        

Zysk (strata) na działalności zaniechanej -                           -                           -                           -                           

Zysk (strata) netto (547)                     165                      (132)                     39                        

Całkowity dochód netto za okres (547)                     165                      (132)                     39                        

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 298)                  (6 099)                  (1 277)                  (1 456)                  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (343)                     587                      (83)                       140                      

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -                           -                           -                           -                           

Przepływy pieniężne netto, razem (5 641)                  (5 512)                  (1 360)                  (1 316)                  

Średnia ważona ilość akcji 9 090 000            9 090 000            9 090 000            9 090 000            

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej  

(w PLN/EUR) -0,06 0,02 -0,01 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności 

kontunuowanej  (w PLN/EUR) -0,06 0,02 -0,01 0,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej                       

(w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności 

zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE

I kwartał narastająco 

2015 rok                    

okres od 01-01-2015                 

do 31-03-2015

2014 rok                              

okres od 01-01-2014 

do 31-12-2014

I kwartał narastająco 

2015 rok                    

okres od 01-01-2015                 

do 31-03-2015

2014 rok                              

okres od 01-01-2014 

do 31-12-2014

Aktywa, razem 86 171                 91 518                 21 074                 21 472                 

Zobowiązania długoterminowe 2 673                   2 747                   654                      645                      

Zobowiązania krótkoterminowe 30 667                 35 392                 7 500                   8 303                   

Kapitał własny 52 832                 53 379                 12 920                 12 523                 

Kapitał akcyjny 36 360                 36 360                 8 892                   8 530                   

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,81 5,87 1,42 1,38

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
5,81 5,87 1,42 1,38

 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

 w tys. PLN w tys. EUR
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Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego CNT S.A. (w tys. 

PLN) za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 

 

I kwartał narastająco 

2015 rok                    

okres od 01-01-2015                 

do 31-03-2015

I kwartał narastająco 

2014 rok                    

okres od 01-01-2014                 

do 31-03-2014

I kwartał narastająco 

2015 rok                    

okres od 01-01-2015                 

do 31-03-2015

I kwartał narastająco 

2014 rok                    

okres od 01-01-2014                 

do 31-03-2014

Przychody ze sprzedaży 7 931                   20 143                 1 912                   4 808                   

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 369                   18 855                 1 776                   4 501                   

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (23)                       122                      (6)                         29                        

Zysk (strata) brutto 17                        323                      4                          77                        

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (645)                     165                      (155)                     39                        

Zysk (strata) na działalności zaniechanej -                           -                           -                           -                           

Zysk (strata) netto (645)                     165                      (155)                     39                        

Całkowity dochód netto za okres (645)                     165                      (155)                     39                        

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 214)                  (6 099)                  (534)                     (1 456)                  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (257)                     587                      (62)                       140                      

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -                           -                           -                           -                           

Przepływy pieniężne netto, razem (2 471)                  (5 512)                  (596)                     (1 316)                  

Średnia ważona ilość akcji 9 090 000            9 090 000            9 090 000            9 090 000            

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej  

(w PLN/EUR) -0,07 0,02 -0,02 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności 

kontunuowanej  (w PLN/EUR) -0,07 0,02 -0,02 0,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej                       

(w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności 

zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE

I kwartał narastająco 

2015 rok                    

okres od 01-01-2015                 

do 31-03-2015

2014 rok                              

okres od 01-01-2014 

do 31-12-2014

I kwartał narastająco 

2015 rok                    

okres od 01-01-2015                 

do 31-03-2015

2014 rok                              

okres od 01-01-2014 

do 31-12-2014

Aktywa, razem 74 189                 80 197                 18 144                 18 815                 

Zobowiązania długoterminowe 2 671                   2 742                   653                      643                      

Zobowiązania krótkoterminowe 20 261                 25 553                 4 955                   5 995                   

Kapitał własny 51 257                 51 902                 12 535                 12 177                 

Kapitał akcyjny 36 360                 36 360                 8 892                   8 531                   

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,64 5,71 1,38 1,34

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
5,64 5,71 1,38 1,34

 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

 w tys. PLN w tys. EUR
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II. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 

FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CNT S.A. 

 

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. PLN) za okres od 01.01.2015 r. do 

31.03.2015 r. 

 

 

AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

A.  Aktywa trwałe 11 440          11 246          11 945          

1. Rzeczowe aktywa trwałe 4 087            3 446            3 850            

2. Wartość firmy -                   -                   -                   

3. Wartości niematerialne 70                 118               81                 

4. Nieruchomości inwestycyjne -                   -                   -                   

5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą

praw własności 
-                   -                   -                   

6. Długoterminowe aktywa finansowe 462               461               462               

7. Należności długoterminowe -                   -                   -                   

8. Kaucje zatrzymane długoterminowe 2 697            1 854            2 664            

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 082            4 903            4 846            

10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42                 464               42                 

B. Aktywa obrotowe 74 731          71 883          79 573          

1. Zapasy 72                 105               78                 

2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 20 938          20 412          21 715          

3. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe 5 592            21                 4 296            

4. Należności z tytułu podatku dochodowego 660               -                   297               

5. Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 10 448          15 988          10 574          

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 766               578               717               

7. Krótkoterminowe aktywa finansowe -                   -                   -                   

8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 36 255          34 779          41 896          

C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do

sprzedaży oraz związane z działalnoścą zaniechaną
-                   1 770            -                   

Aktywa razem           86 171           84 899           91 518 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku (w tysiącach złotych) 

 

 

 

 

Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
NIP: 644-001-18-38, 41-200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

 

Strona 7 z 42 

 

 

 

PASYWA 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

A.  Kapitał własny 52 832          50 747          53 379          

1. Kapitał podstawowy 36 360          36 360          36 360          

2. Kapitał zapasowy 11 037          10 440          11 037          

3. Akcje własne ( wielkość ujemna) -                   -                   -                   

4. Kapitał z aktualizacji wyceny 3                   3                   3                   

5. Zyski zatrzymane 5 979            3 779            0                   

6. Zysk/strata netto -547             165               5 979            

7. Udziały mniejszości -                   -                   -                   

B. Zobowiązania długoterminowe 2 673            5 516            2 747            

1.   Rezerwy długoterminowe 34                 65                 34                 

2.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 963            3 394            2 036            

3.   Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki -                   -                   -                   

4.  Długoterminowe zobowiązania finansowe -                   -                   -                   

5.   Zobowiązania długoterminowe -                   -                   -                   

6.   Kaucje otrzymane długoterminowe 676               2 057            677               

C. Zobowiązania krótkoterminowe 30 667          28 636          35 392          

1.   Rezerwy krótkoterminowe 159               317               173               

2.   Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki -                   -                   -                   

3.   Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 727               -                   727               

4.   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 18 161          20 440          19 759          

5.   Kaucje otrzymane krótkoterminowe 4 461            2 069            4 295            

6.   Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego -                   -                   129               

7.   Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 2 529            2 271            2 318            

8.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 630            3 539            7 991            

Pasywa razem 86 171          84 899          91 518          
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2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. PLN) za okres od 01.01.2015 r. do 

31.03.2015 r. 

 

  
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 

CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

(wariant kalkulacyjny) 

2015 rok                                            

od 01.01.2015                

do 31.03.2015 

2014 rok                                            

od 01.01.2014                

do 31.03.2014 

I. Przychody ze sprzedaży 64 469 20 143 

II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 62 541 18 855 

  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  1 928 1 288 

III. Koszty sprzedaży 0 0 

IV. Koszty ogólnego zarządu 1 766 748 

  Zysk (strata) netto ze sprzedaży 162 540 

V. Pozostałe przychody  32 37 

VI. Zysk z tytułu okazjonalnego nabycia 0 0 

VII. Pozostałe koszty  91 455 

  Zysk (strata) z działalności operacyjnej  103 122 

VIII. Przychody finansowe 102 201 

IX. Koszty finansowe 62 0 

X. 
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i 

wspólnych przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności  
0 0 

  Zysk (strata) brutto 143 323 

XI. Podatek dochodowy 690 158 

  Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej -547 165 

  Zysk / strata na działalności zaniechanej 0 0 

  Zysk (strata) netto za okres -547 165 

XII. Inne całkowite dochody netto 0 0 

  Całkowity dochód netto za okres 
-547 165 
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3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN) za okres od 01.01.2015 r. do 

31.03.2015 r. 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

2015 rok                                            

od 01.01.2015                

do 31.03.2015

2014 rok                                            

od 01.01.2014                

do 31.03.2014

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) brutto 142                 323                 
Korekty razem (5 440)             (6 422)             
Udział w zyskach (stratach) netto jedostek podporządkowanych wycenianych

metodą praw własności
-                      -                            

Amortyzacja 115                 118                       

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1                     -                            

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 11                   (37)                        

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (143)                87                         

Zmiana stanu rezerw (676)                (649)                      

Zmiana stanu zapasów 6                     172                       

Zmiana stanu należności i kaucji zatrzymanych (533)                (1 075)                   

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (495)                (1 721)                   

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (3 411)             (2 518)                   

Utrata wartości aktywów finansowych -                      -                            

Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony (492)                (748)                      

Inne korekty z działalności operacyjnej 69                   (51)                        

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) (5 298)             (6 099)             
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -                      
Wpływy 78                   593                 
Odsetki otrzymane -                      -                      
Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży -                      -                      
Dywidendy otrzymane od podmiotów zależnych -                      -                      
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (udziały) -                      -                      
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych  dostępnych do sprzedaży -                      -                      
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 78                   593                 
Spłata pożyczek krótkoterminowych podmiotom powiązanym -                      -                      
Wydatki 421                 6                     
Nabycie aktywów finansowych -                      -                      
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 416                 6                     
Nabycie wartości niematerialnych 5                     -                      
Inwestycje w nieruchomości -                      -                      
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym -                      -                      
Inne wydatki -                      -                      
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (343)                587                 
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -                      
Wpływy -                      -                      
Wpływy z emisji akcji zwykłych -                      -                      
Wpływ z emisji obligacji zamiennych na akcje -                      -                      
Otrzymane kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bieżącym) -                      -                      
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym -                      -                      
Wydatki -                      -                      
Odsetki -                      -                      
Spłata kredytów i pożyczek -                      -                      
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -                      -                      
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -                      -                      
Nabycie akcji własnych -                      -                      
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -                      -                      
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (5 641)             (5 512)             
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym (5 624)             (5 512)             
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 17                   
Środki pieniężne na początek roku obrotowego 41 896            40 291            
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+/-E) 36 272           34 779            
- o ograniczonej możliwości dysponowania 16 350              
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4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) za okres od 01.01.2015 r. 

do 31.03.2015 r. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 

kapitale własnym

Kapitał 

podstawowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał                    

z aktualizacji 

wyceny 

Zyski 

zatrzymane

Zysk / strata                     

z roku 

bieżącego

Razem

Saldo na dzień 01.01.2014 roku          36 360          11 037                   3                    -          50 582          50 582 

Zmiany zasad rachunkowości                    -                    - 

Korekty błędów podstawowych                    -                    - 

Bilans otwarcia po zmianach          36 360          11 037                   3                    -                    -          47 400          47 400 

Zmiany w kapitale własnym:                    -                    -                    -            5 979             (547)            5 432            5 432 

Zysk/ strata za rok obrotowy:             (547)             (547)             (547)

- w tym zysk z okazjonalnego nabycia                   -                   - 

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                   -                   -                   -            5 979            5 979            5 979 

w tym: niepodzielony zysk za 2014 rok            5 979            5 979            5 979 

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

Stan na dzień 31.12.2014 roku          36 360          11 037                   3            5 979             (547)          52 832          52 832 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Kapitał 

własny 

ogółem

 
 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. 

do 31.03.2014 r. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 

kapitale własnym

Kapitał 

podstawowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał                    

z aktualizacji 

wyceny 

Zyski 

zatrzymane

Zysk / strata                     

z roku 

bieżącego

Razem

Saldo na dzień 01.01.2014 roku          36 360          10 440                   3          46 803          46 803 

Zmiany zasad rachunkowości                    -                    - 

Korekty błędów podstawowych                    -                    - 

Bilans otwarcia po zmianach          36 360          10 440                   3                    -                    -          46 803          46 803 

Zmiany w kapitale własnym:                    -                    -                    -            3 779               165            3 944            3 944 

Zysk/ strata za rok obrotowy               165               165               165 

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                   -                   -                   -            3 779            3 779            3 779 

w tym: niepodzielony zysk za 2013 rok            3 779            3 779            3 779 

w tym: straty/zyski aktuarialne                    -                    - 

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

Stan na dzień 31.03.2014 roku          36 360          10 440                   3            3 779               165          50 747          50 747 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Kapitał 

własny 

ogółem
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. 

do 31.12.2014 r. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 

kapitale własnym

Kapitał 

podstawowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał                    

z aktualizacji 

wyceny 

Zyski 

zatrzymane

Zysk / strata                     

z roku 

bieżącego

Razem

Saldo na dzień 01.01.2014 roku          36 360          10 440                   3            3 779          50 582          50 582 

Zmiany zasad rachunkowości                    -                    - 

Korekty błędów podstawowych                    -                    - 

Bilans otwarcia po zmianach          36 360          10 440                   3            3 779                    -          50 582          50 582 

Zmiany w kapitale własnym:                    -               597                    -          (3 779)            5 979            2 797            2 797 

Zysk/ strata za rok obrotowy:            5 979            5 979            5 979 

- w tym zysk z okazjonalnego nabycia           1 067           1 067           1 067 

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                   -               597                   -          (3 779)          (3 182)          (3 182)

w tym: zysk za 2013 rok - na kapitał zapasowy               597             (598)                 (1)                 (1)

w tym: zysk za 2013 rok - dywidenda          (3 181)          (3 181)          (3 181)

w tym: straty/zyski aktuarialne                    -                    - 

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

Stan na dzień 31.12.2014 roku          36 360          11 037                   3                    -            5 979          53 379          53 379 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Kapitał 

własny 

ogółem
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III. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

CNT S.A. 

 

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. PLN) za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 

 

 

AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

A.  Aktywa trwałe 18 105          11 246          18 674          

1. Rzeczowe aktywa trwałe 3 984            3 446            3 806            

2. Wartość firmy

3. Wartości niematerialne 59                 118               74                 

4. Nieruchomości inwestycyjne

5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą

praw własności 
-                   

6. Długoterminowe aktywa finansowe 7 762            461               7 762            

7. Należności długoterminowe

8. Kaucje zatrzymane długoterminowe 2 664            1 854            2 664            

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 594            4 903            4 326            

10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42                 464               42                 

B. Aktywa obrotowe 56 084          71 883          61 523          

1. Zapasy 72                 105               78                 

2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 14 344          20 412          17 506          

3. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe 72                 21                 23                 

4. Należności z tytułu podatku dochodowego 660               297               

5. Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 10 448          15 988          10 574          

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 451               578               537               

7. Krótkoterminowe aktywa finansowe 

8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 037          34 779          32 508          

C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do

sprzedaży oraz związane z działalnoścą zaniechaną
1 770            

Aktywa razem           74 189           84 899           80 197  
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PASYWA 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

A.  Kapitał własny 51 257          50 747          51 902          

1. Kapitał podstawowy 36 360          36 360          36 360          

2. Kapitał zapasowy 11 037          10 440          11 037          

3. Akcje własne ( wielkość ujemna)

4. Kapitał z aktualizacji wyceny 3                   3                   3                   

5. Zyski zatrzymane 4 502            3 779            

6. Zysk/strata netto (645)             165              4 502           

B. Zobowiązania długoterminowe 2 671            5 516            2 742            

1.   Rezerwy długoterminowe 34                 65                 34                 

2.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 961            3 394            2 031            

3.   Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki

4.  Długoterminowe zobowiązania finansowe 

5.   Zobowiązania długoterminowe

6.   Kaucje otrzymane długoterminowe 676               2 057            677               

C. Zobowiązania krótkoterminowe 20 261          28 636          25 553          

1.   Rezerwy krótkoterminowe 67                 317               81                 

2.   Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki

3.   Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 727               727               

4.   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 8 560            20 440          11 182          

5.   Kaucje otrzymane krótkoterminowe 4 461            2 069            4 295            

6.   Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego -                   -                   

7.   Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 2 529            2 271            2 318            

8.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 917            3 539            6 950            

Pasywa razem 74 189          84 899          80 197           
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2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. PLN) za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

(wariant kalkulacyjny)

2015 rok                                            

od 01.01.2015                

do 31.03.2015

2014 rok                                            

od 01.01.2014                

do 31.03.2014

I. Przychody ze sprzedaży 7 931 20 143

II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 369 18 855

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 562 1 288

III. Koszty sprzedaży 0 0

IV. Koszty ogólnego zarządu 827 748

Zysk (strata) netto ze sprzedaży -265 540

V. Pozostałe przychody 319 37

VI Pozostałe koszty 77 455

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -23 122

VII. Przychody finansowe 62 201

VIII. Koszty finansowe 22 0

IX.
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych

przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności 
0 0

Zysk (strata) brutto 17 323

X. Podatek dochodowy 662 158

Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej -645 165

Zysk / strata na działalności zaniechanej 0

Zysk (strata) netto za okres -645 165

XI. Inne całkowite dochody netto

Całkowity dochód netto za okres -645 165  
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3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN) za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

2015 rok                                            

od 01.01.2015                

do 31.03.2015

2014 rok                                            

od 01.01.2014                

do 31.03.2014

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) brutto 17                   323                 
II. Korekty razem (2 231)             (6 422)             

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

metodą praw własności

2. Amortyzacja 106                 118                       

3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1                     
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 11                   (37)                        

5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (143)                87                         

6. Zmiana stanu rezerw (676)                (649)                      

7. Zmiana stanu zapasów 6                     172                       

8. Zmiana stanu należności i kaucji zatrzymanych 3 239               (1 075)                   

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (1 519)             (1 721)                   

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (2 947)             (2 518)                   

11. Utrata wartości aktywów finansowych

12. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony (363)                (748)                      

13. Inne korekty z działalności operacyjnej 54                   (51)                        

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) (2 214)             (6 099)             
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 78                   593                 
1. Odsetki otrzymane

2. Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży

3. Dywidendy otrzymane od podmiotów zależnych

4. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (udziały)

5. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych  dostępnych do sprzedaży

6. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 78                   593                 
7. Spłata pożyczek krótkoterminowych podmiotom powiązanym

II. Wydatki 335                 6                     
1. Nabycie aktywów finansowych 

2. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 335                 6                     
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) (257)                587                 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy -                      -                      
1. Wpływy z emisji akcji zwykłych

2. Wpływ z emisji obligacji zamiennych na akcje

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

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) (2 471)             (5 512)             
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym (2 471)             (5 512)             

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego 32 508            40 291            
G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+/-E) 30 037            34 779            

- o ograniczonej możliwości dysponowania 16 350              
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4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał 

podstawowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał                    

z 

aktualizacji 

wyceny 

Zyski 

zatrzymane

Zysk / 

strata                     

z roku 

bieżącego

Razem

Saldo na dzień 01.01.2015 roku         36 360         11 037                  3         47 400         47 400 

Zmiany zasad rachunkowości                   -                   - 

Korekty błędów podstawowych                   -                   - 

Bilans otwarcia po zmianach         36 360         11 037                  3                   -                   -         47 400         47 400 

Zmiany w kapitale własnym:                   -                   -                   -           4 502            (645)           3 857           3 857 

Zysk/ strata za rok obrotowy            (645)            (645)            (645)

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                  -                  -                  -           4 502           4 502           4 502 

w tym: niepodzielony zysk za 2014 rok           4 502           4 502           4 502 

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

Stan na dzień 31.03.2015 roku         36 360         11 037                  3           4 502            (645)         51 257         51 257 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Kapitał 

własny 

ogółem

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał 

podstawowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał                    

z 

aktualizacji 

wyceny 

Zyski 

zatrzymane

Zysk / 

strata                     

z roku 

bieżącego

Razem

Saldo na dzień 01.01.2014 roku         36 360         10 440                  3         46 803         46 803 

Zmiany zasad rachunkowości                   -                   - 

Korekty błędów podstawowych                   -                   - 

Bilans otwarcia po zmianach         36 360         10 440                  3                   -                   -         46 803         46 803 

Zmiany w kapitale własnym:                   -                   -                   -           3 779              165           3 944           3 944 

Zysk/ strata za rok obrotowy              165              165              165 

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                  -                  -           3 779           3 779           3 779 

w tym: niepodzielony zysk za 2013 rok           3 779           3 779           3 779 

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

Stan na dzień 31.03.2014 roku         36 360         10 440                  3           3 779              165         50 747         50 747 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Kapitał 

własny 

ogółem
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał 

podstawowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał                    

z 

aktualizacji 

wyceny 

Zyski 

zatrzymane

Zysk / 

strata                     

z roku 

bieżącego

Razem

Saldo na dzień 01.01.2014 roku         36 360         10 440                  3           3 779         50 582         50 582 

Zmiany zasad rachunkowości                   -                   - 

Korekty błędów podstawowych                   -                   - 

Bilans otwarcia po zmianach         36 360         10 440                  3           3 779                   -         50 582         50 582 

Zmiany w kapitale własnym:                   -              597                   -         (3 779)           4 502           1 320           1 320 

Zysk/ strata za rok obrotowy           4 502           4 502           4 502 

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                  -              597                  -         (3 779)         (3 182)         (3 182)

w tym: zysk za 2013 rok - na kapitał zapasowy              597            (598)                (1)                (1)

w tym: zysk za 2013 rok - dywidenda         (3 181)         (3 181)         (3 181)

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

Stan na dzień 31.12.2014 roku         36 360         11 037                  3                   -           4 502         51 902         51 902 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Kapitał 

własny 

ogółem
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IV. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZENGO SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CNT S.A. 

 

1. Informacje ogólne o podmiocie dominującym CNT S.A. 

 

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

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

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

numerem KRS 0000143061, posiadającą NIP: 644-001-18-38, REGON 271122279. 

 

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 36 360 000 PLN (opłacony w całości) i dzieli się na  

9 090 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 PLN każda. 

 

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

firmy: CNT S.A.). Siedziba Spółki: (41-200) Sosnowiec, ul. Partyzantów 11. 

 

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, 

produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności: 

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 

- roboty związane z budową dróg i autostrad, 

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

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

 

Spółka działa obecnie głównie w branży budowlanej oraz rozwija nowy segment związany  

z rynkiem nowoczesnych technologii m.in. ITS (Inteligentne Systemy Transportowe).  

 

Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 

2015 roku: 

 Jacek Taźbirek    – Prezes Zarządu 

 Piotr Jakub Kwiatek    – Wiceprezes Zarządu  

 

Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. 

 

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

31 marca 2015 roku i nadal: 

 Lucjan Noras    – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Waldemar Dąbrowski  – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Katarzyna Kozińska   – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Piotr Góralewski   – Członek Rady Nadzorczej, 

 Robert Grzegorz Wojtaś  – Członek Rady Nadzorczej. 
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Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ 

zmianie. 

 

2. Informacje o Grupie Kapitałowej oraz struktura organizacyjna Grupy 

Kapitałowej CNT S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 
 

Emitent w I kwartale 2015 roku obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

jedną jednostkę zależną - GET EnTra Sp. z o.o. 

 

W skład Grupy Kapitałowej CNT S.A. wchodzą następujące jednostki gospodarcze: 
 

 
 

GET EnTra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: „Mercuria Energy Trading” 

Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy 

w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000015677, NIP: 525-207-25-33, REGON: 013143413.  

 

Spółka od września 2009 roku posiada oddział w Republice Czeskiej, jednakże nie podjął on 

jeszcze działalności. 

 

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności związanej  

z obrotem energią elektryczną, a w szczególności: 

- handel energią elektryczną, 

- handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, 

- działalność maklerska związania z rynkiem papierów wartościowych i towarów 

giełdowych, 

- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 



 

  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku (w tysiącach złotych) 

 

 

 

 

Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
NIP: 644-001-18-38, 41-200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

 

Strona 20 z 42 

 

Kapitał zakładowy Spółki GET EnTra Sp. z o.o. wynosi 16 570 500,00 PLN i dzieli się na  

33 141 sztuk udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy.  

 

Osoby wchodzące w skład Zarządu GET EnTra Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2015 roku 

do 31 marca 2015 roku: 

 Zbigniew Kędzierski     –  Prezes Zarządu 

 Tomasz Krzyżewski     –  Członek Zarządu  

 

Do dnia sporządzenia sprawozdania skład osobowy Zarządu GET EnTry Sp. z o.o. nie uległ 

zmianie. 

 

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej GET EnTra Sp. z o.o. w okresie od 22 stycznia 

2015 roku do 31 marca 2015 roku: 

 Piotr Jakub Kwiatek   – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Grzegorz Zambrzycki       – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

 Katarzyna Iwuć   – Sekretarz Rady Nadzorczej 

 

Do dnia sporządzenia sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej GET EnTra Sp. z o.o. 

nie uległ zmianie. 

 

Datą przejęcia spółki zależnej - GET EnTra Sp. z o.o. (dawniej: Mercuria Energy Trading 

Sp. z o.o.) przez CNT S.A. jest 21 listopada 2014 roku - to jest dzień zawarcia umowy 

przyrzeczonej nabycia 33 141 udziałów GET EnTra Sp. z o.o. stanowiących 100% kapitału 

zakładowego spółki zależnej oraz uprawniających CNT S.A. do wykonywania 100% głosów 

na Zgromadzeniu Wspólników GET EnTra Sp. z o.o. oraz zapłata przez CNT S.A. całej ceny 

(7 300 tys. PLN) za nabyte udziały, skutkująca przeniesieniem przez dotychczasowego 

udziałowca (Mercuria Energy Trading BV z siedzibą w Holandii) prawa własności 

wszystkich udziałów w GET EnTra Sp. z o.o. na CNT S.A.  

 

W związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego określonego w umowach sprzedaży 

udziałów z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz w związku z zapłatą przez Kupujących (dwóch 

członków Zarządu GET EnTra Sp. z o.o.) całej Ceny Sprzedaży, w dniu 1 kwietnia 2015 roku 

nastąpiło przeniesienie na każdego z Kupujących własności po 3.315 udziałów stanowiących 

10% kapitału zakładowego GET EnTry Sp. z o.o. za Cenę Sprzedaży wynoszącą 365 tys. 

PLN. Członkowie Zarządu GET EnTra Sp. z o.o. nabyli łącznie 6.630 udziałów GET EnTra 

Sp. z o.o. stanowiących łącznie 20% kapitału zakładowego spółki zależnej za cenę wynoszącą 

730 tys. PLN  (Raport bieżący nr 38/2015 roku z dnia 2 kwietnia 2015 roku). 

 

Na dzień 31 marca 2015 roku Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej. 
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3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach 

stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz jednostkowe sprawozdanie 

finansowe sporządzone zostały zgodnie z  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów  

z dnia 19 lutego 2009 roku  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

(Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) oraz zgodnie z wymogami Międzynarodowego 

Standardu Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonego przez Unię Europejską MSR 34 

Śródroczna sprawozdawczość finansowa. 

Sprawozdania sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez okres nie 

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

Zarząd zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą uwzględnił informacje dostępne na dzień 

sporządzenia sprawozdania. 

Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzane są w języku 

polskim i walucie polskiej w tysiącach złotych. 

Spółka CNT S.A. na dzień 31 marca 2015 roku jest jednostką dominującą. 

Spółka CNT S.A. na dzień 31 marca 2015 roku nie jest jednostką zależną. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

4. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Emitenta za okres kończący się 31 marca 2015 roku, sporządzone zostało w sposób 

zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla analogicznych 

okresów roku poprzedniego z zastosowaniem tych samym zasad (polityki) rachunkowości 

i metod obliczeniowych. Zasady rachunkowości oraz metody kalkulacji nie uległy zmianie 

w porównaniu do skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 

rok, w którym to są szczegółowo opisane. 

 

5. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 

 

Rezerwy długoterminowe (dotyczą rezerw aktuarialnych) na koniec I kwartału 2015 roku 

pozostały na poziomie z końca 2014 roku i wynoszą 34 tys. PLN. Rezerwy krótkoterminowe 

(dotyczą rezerw na kontakty oraz rezerw aktuarialnych) wyniosły na koniec I kwartału 2015 

roku 159 tys. PLN (w porównaniu do końca ubiegłego roku - realny spadek o 8%). Stan 

krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (biernych) na koniec I kwartału 2015 roku, 

zmniejszył się o kwotę 3 361 tys. PLN w porównaniu do końca 2014 roku i wyniósł 4 630 tys. 

PLN (realny spadek o 42%). Główną pozycję stanowi tu wartość wykonanych, 
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a niezafakturowanych przez podwykonawców na rzecz jednostki usług, a znaczny spadek tej 

pozycji wynika z zafakturowana robót, na które były utworzone rezerwy na koniec 2014 roku.  

Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną na dzień 31.03.2015 roku 

zmniejszyły się nieznacznie w porównaniu do końca 2014 roku i wyniosły 10 448 tys. PLN 

(realny spadek o 1%). Pozycja ta spowodowana jest głównie tym, iż część kontraktów 

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

umowami nastąpi w późniejszym okresie. Natomiast zobowiązania z tytułu niezakończonych 

umów o usługę budowlaną na dzień 31.03.2015 roku wyniosły 2 529 tys. PLN i uległy 

zwiększeniu w stosunku do końca 2014 roku (realny wzrost o 9%). 

 

6. Informacja dotycząca segmentów działalności 

 

Segmenty branżowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.: 

A - 

działalność 

budowlana

B                                

- obrót 

energią 

wyłączenia Ogółem

Sprzedaż na zewnątrz 7 931 56 538 64 469

Sprzedaż między segmentami

Koszty sprzedaży zewnętrznej 7 369 55 459 62 828

Koszty sprzedaży między 

segmentami
-287 -287 

562 1 079 1 928

1 766

32

91

102

62

143

690

-547 

Rodzaj asortymentu

Przychody ze sprzedaży

Koszty segmentu 

Zysk (strata) netto 

przychody operacyjne 

koszty operacyjne 

przychody finansowe

koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

Koszty nieprzypisane (koszty ogólnego zarządu, sprzedaży)

Nie przypisane do segmentów 

Wynik segmentu

 

 

Segmenty branżowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.: 

W I kwartale 2014 roku w CNT S.A. dominował 1 segment branżowy (stąd brak prezentacji  

wg segmentów): 

 segment A - działalność budowlano – montażowa. 
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Informacje na temat segmentów działalności Grupa Kapitałowa CNT S.A. prezentuje  

w podziale na segmenty branżowe.  

W Grupie Kapitałowej CNT S.A. obecnie dominują 2 segmenty branżowe:  

- segment A - działalność budowlano – montażowa. 

- segment B – obrót energią elektryczną. 

 

Podział działalności na poszczególne segmenty został dokonany poprzez kwalifikację 

poszczególnych obszarów działalności jednostki. Taki podział odpowiada rozłożeniu 

zasadniczych ryzyk oraz zwrotów z poniesionych nakładów. 

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Spółki Grupy nie ma racjonalnej możliwości 

przypisania kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży. Pozostałe przychody i koszty 

operacyjne wraz z przychodami i kosztami finansowymi są alokowane w zakresie w jakim 

dotyczą działalności danego segmentu. Nie zaalokowane koszty i przychody są prezentowane 

jako przychody/koszty nieprzypisane. 

 

7. Informacja o zawartych znaczących umowach do końca I kwartału 2015 roku. 

 

Spółka dominująca CNT S.A. nie zawarła do końca I kwartału 2015 roku znaczących umów 

na nowe kontrakty, natomiast podpisała aneksy zwiększające wartość już posiadanych 

kontraktów oraz zawarła umowy na roboty uzupełniające o łącznej wartości 5 506 tys. PLN.  

LP. Nazwa kontraktu 

Wartość 

aneksu / 

umowy netto 

w tys. PLN 

Nazwa Zamawiającego 
Termin 

zakończenia 

1 

Zmiana nr 5 do  Kontrakt 1 pn. 

"Poprawa gospodarki ściekowej w 

dzielnicy Pawłów". " 

826 
Miasto Zabrze i  ZPWiK 

Sp. z o. o. 

różne terminy 

wydłużenia 

poszczególnych 

odcinków                   

do 30.04.2015 r. 

2 umowa ZP.JRP.272.1.2015 850 Gmina Dąbrowa 

Górnicza 
30.06.2015 r 

3 umowa ZP.JRP.272.2.2015 640 Gmina Dąbrowa 

Górnicza 
30.06.2015 r 

4 umowa ZP.JRP.272.3.2015 3 190 Gmina Dąbrowa 

Górnicza 
30.06.2015 r 

Razem       5 506 

 

Do końca I kwartału 2015 roku Spółka zależna GET EnTra Sp. z o.o. nie zawarła nowych 

znaczących umów, natomiast w dniu 7 stycznia 2015 roku spółka zależna  
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GET EnTra Sp. z o.o. zawarła aneks do znaczącej umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej w dniu 12 kwietnia 2011 roku w ramach umowy ramowej opartej na standardach 

EFET z Polenergia Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie (Kupujący) z dnia 1 czerwca 2009 

roku. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 roku. Szacunkowa wartość umowy 

sprzedaży energii elektrycznej w 2015 roku wynosi 58 240 tys. PLN (Raport bieżący nr 

1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku). 

W dniu 25 lutego 2015r. Emitent powziął od spółki zależnej GET EnTra Sp. z o.o. („spółka 

zależna”) informację o podpisaniu przez spółkę zależną z PKO BP S.A. z siedzibą  

w Warszawie umowy o udzielenie gwarancji bankowej w obrocie krajowym do kwoty 16 350 

450 PLN. Beneficjentem gwarancji jest Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna  

Sp. z o.o. Umowa obowiązuje do 30.09.2015r. Zabezpieczeniem gwarancji jest między 

innymi przelew wierzytelności pieniężnych z jednej z zawartych przez spółkę zależną umów 

sprzedaży energii elektrycznej, ponadto zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez 

CNT S.A. wrazz bankowym tytułem egzekucyjnym. (Raport bieżący nr 21/2015 z dnia  

25 lutego 2015 roku). 

Ponadto GET EnTra Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności zawierała transakcje 

zakupu i sprzedaży energii za pośrednictwem TGE S.A. w okresie od 1 stycznia do dnia  

31 marca 2015 roku w wartości i terminach ich zawarcia podanych w tabeli poniżej,  

z odroczonym terminem dostaw. Terminy dostaw zostały opisane szczegółowo  

w komunikatach bieżących Spółki CNT S.A.: 

LP Łączna wartość transakcji w PLN Termin zawarcia transakcji 

1. 12 654 839,73 30.12.2014 – 13.01.2015 

2. 13 463 440,91 14.01.2015 – 15.01.2015 

3. 12 841 480,19 16.01.2015 – 21.01.2015 

4. 10 585 220,45 22.01.2015 – 23.01.2015 

5. 13 930 950,07 24.01.2015 – 27.01.2015 

6. 17 832 357,80 28.01.2015 

7. 17 972 159,32 29.01.2015 – 04.02.2015 

8. 10 398 567,74 05.02.2015 – 09.02.2015 

9. 18 436 098,99 10.02.2015 

10. 27 366 373,14 11.02.2015 

11. 28 182 879,40 12.02.2015 

12. 14 776 452,64 13.02.2015 

13. 20 376 927,03 14.02.2015 – 19.02.2015 

14. 9 758 191,21 20.02.2015 – 24.02.2015 
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15. 14 051 108,52 25.02.2015 

16. 10 049 710,99 26.02.2015 – 27.02.2015 

17. 14 965 212,02 28.02.2015 – 03.03.2015 

18. 19 136 830,34 04.03.2015 – 06.03.2015 

19. 12 552 593,46 07.03.2015 – 10.03.2015 

20. 13 741 799,65 11.03.2015 – 12.03.2015 

21. 14 159 344,93 13.03.2015 – 16.03.2015 

22. 18 313 645,53 17.03.2015 – 18.03.2015 

23. 17 769 461,33 19.03.2015 – 20.03.2015 

24. 13 149 499,80 21.03.2015 – 23.03.2015 

25. 32 208 365,42 24.03.2015 – 25.03.2015 

26. 15 039 816,42 26.03.2015 – 30.03.2015 

 27. 14 846 427,11 

14 846 427,11 

31.03.2014 – 01.04.2015 

8.  Kursy PLN / EUR  za I kwartał 2015 oraz I kwartał 2014 roku. 

 

Użyte do przeliczeń wybranych danych finansowych za I kwartał 2015 roku średnie kursy 

NBP EUR/PLN: 

2015-01 30.01.2015 4,2081

2015-02 27.02.2015 4,1495

2015-03 31.03.2015 4,0890

średni kurs EUR/PLN I kwartał 2015 r.: 4,1489  
 

Użyte do przeliczeń wybranych danych finansowych za I kwartał 2014 roku średnie kursy 

NBP EUR/PLN: 

2014-01 31.01.2014 4,2368

2014-02 28.02.2014 4,1602

2014-03 31.03.2014 4,1713

średni kurs EUR/PLN I kwartał 2014 r.: 4,1894  
 

 

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

opublikowany w dniu 31.03.2015 roku, tj. 4,0890 dla danych na koniec I kwartału 2015 roku 

oraz opublikowany w dniu 31.12.2014 roku: 4,2623 na koniec 2014 roku.  

 

Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych 

zastosowano kurs, stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych         

w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu I kwartału 2015 roku: 4,1489 oraz 

opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu I kwartału 2014 roku: 

4,1894. 
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V. DODATKOWE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA 

MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 LUTEGO 2009 ROKU W SPRAWIE 

INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ 

EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

 

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

raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta 

 

Za I kwartał 2015 roku Grupa Kapitałowa CNT S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży 

w wysokości 64 469 tys. PLN, na wyższym poziomie niż w I kwartale 2014 roku  

(w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 20 143 tys. PLN - realny 

wzrost o 220%, co jest związane z powstaniem Grupy Kapitałowej i konsolidacją).  

 

Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej CNT S.A. wyniósł za I kwartał 2015 roku 

1 928 tys. PLN i jest w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego realnie wyższy 

o 50%.  

 

Zwiększeniu z kolei (z uwagi na „konsolidację wyników”) w porównaniu z I kwartałem 2014 

roku, uległy koszty ogólnego Zarządu, które wynoszą na koniec I kwartału 2015 roku  

1 766 tys. Po obciążeniu wyniku brutto kosztami ogólnymi zarządu, zysk netto ze sprzedaży 

zaI kwartał 2015 roku wyniósł 162 tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego 

Emitent wypracował zysk netto ze sprzedaży w wysokości 540 tys. PLN (realny spadek  

o 70%).  

 

Zysk z działalności operacyjnej na koniec I kwartału 2015 roku wyniósł 103 tys. PLN 

(za I kwartał 2014 roku – zysk w wysokości 122 tys. PLN; realny spadek o 16%).  

Na działalności finansowej spółka osiągnęła zysk na poziomie 40 tys. PLN (per saldo), co jest 

spowodowane głównie uzyskanymi odsetkami z lokat. 

 

Do końca I kwartału 2015 roku Grupa Kapitałowa uzyskała wynik brutto na poziomie  

143 tys. PLN.  Po obniżeniu wyniku brutto podatkiem Grupa Kapitałowa poniosła do  

końca I kwartału 2015 roku stratę netto w wysokości (-) 547 tys. PLN.  W analogicznym 

okresie roku ubiegłego Emitent uzyskał zysk netto w wysokości 165 tys. PLN (strata jest 

spowodowała głównie podatkiem odroczonym, który wynika z rozwiązana aktywów na 

podatek odroczony, z uwagi na wykorzystanie rezerw kosztowych, jakie na koniec roku 2014 

zostały utworzone i nie stanowiły podatkowych kosztów uzyskania przychodu). 

 

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

koniec I kwartału 2015 roku zmniejszył się nieznacznie (realnie o 4% w stosunku do stanu 

z końca 2014 roku) i wyniósł  20 938 tys. PLN (przy 21 715 tys. PLN na koniec 2014 roku).  
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Nieznacznemu zwiększeniu uległ natomiast stan kaucji zatrzymanych długoterminowych do 

wysokości 2 697 tys. PLN. Stan kaucji zatrzymanych krótkoterminowych zwiększył się  

z kolei do wysokości 5 592 tys. PLN (realny wzrost o 30% w stosunku do końca 2014 roku). 

 

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

koniec I kwartału 2015 roku spadł i wyniósł 18 161 tys. PLN, podczas gdy na koniec 2014 

roku wynosił odpowiednio 19 759 tys. PLN.  

Zobowiązania długoterminowe dotyczą rezerw długoterminowych (świadczenia 

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

2015 roku wyniosły 2 673 tys. PLN (na koniec 2014 roku wynosiły 2 747 tys. PLN). 

 

Stan kaucji otrzymanych krótkoterminowych zwiększył się nieznacznie do wysokości 4 461 

tys. PLN (realny wzrost o 4% w stosunku do końca 2014 roku). 

 

Poziom środków pieniężnych zmniejszył się realnie o 13% względem końca roku i wynosi na 

koniec I kwartału 2015 roku 36 255 tys. PLN (na koniec 2014 wynosił 41 896 tys. PLN).  

 

Do końca I kwartału 2015 roku Grupa Kapitałowa nie zawarła żadnych umów leasingowych. 

 

Na dzień 31.03.2015 brak zaangażowania kredytowego. 

 

W dniu 26 lutego 2015 r. Emitent zawarł z PKO Bank Polski S.A. umowę o kredyt obrotowy, 

w ramach której Bank udzielił Spółce kredytu odnawialnego w ramach limitu kredytowego 

w kwocie 10 000 000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań Spółki 

wynikających z wykonywanej działalności. Udostępnienie przez Bank kwoty kredytu 

w wysokości 5 000 000 PLN nastąpiło przed ustanowieniem wszystkich zabezpieczeń, 

o których mowa w umowie, a pozostała kwota kredytu w wysokości 5 000 000 PLN zostanie 

postawiona Kredytobiorcy do dyspozycji po skutecznym ustanowieniu wszystkich 

wymaganych umową zabezpieczeń i uzyskaniu wymaganych przez Bank zgód. 

 

Kredyt udzielony został na okres od 2 marca 2015 roku do 1 marca 2016 roku. 

 

Zabezpieczenie zobowiązań Emitenta wynikających z niniejszej Umowy wobec Banku 

stanowią: 

 Przelew wierzytelności z kontraktów zaakceptowanych przez Bank; 

 Weksel własny in blanco Kredytobiorcy; 

 Klauzula potrącenia środków z rachunku bieżącego Kredytobiorcy; 

 Przelew wierzytelności pieniężnej z umów ubezpieczenia z kontraktów; 

 Oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji zgodnie z Bankowym Tytułem 

Egzekucyjnym. 

 

(Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku). 

 

Grupa Kapitałowa spłaca swoje zobowiązania handlowe w terminie.  
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Grupa Kapitałowa terminowo reguluje także zobowiązania wobec pracowników, ZUS, 

Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji.  

 

Płynność finansowa Grupy Kapitałowej jest stabilna.  

2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

Do końca I kwartału 2015 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, 

mające znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A. 

 

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta 

w prezentowanym okresie 

 

Do końca I kwartału 2015 roku Grupa Kapitałowa CNT S.A. nie odczuwała negatywnych 

skutków związanych z sezonowością czy cyklicznością działalności. 

 

4. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartość zapasów do wartości netto 

możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

 

Do końca I kwartału 2015 roku Grupa Kapitałowa nie tworzyła odpisów aktualizujących 

wartość zapasów. 

 

5. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości aktywów finansowych, 

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych 

aktywów oraz odwróceniu takich odpisów 
 

Do końca I kwartału 2015 roku Grupa Kapitałowa nie dokonała odpisu na należności. Nie 

nastąpiło również rozwiązanie odpisów aktualizujące wartość należności Na rzeczowe aktywa 

trwałe, zapasy oraz wartości niematerialne i prawne nie były dokonywane odpisy.  
 

6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw 
 
Do końca I kwartału 2015 roku Grupa Kapitałowa częściowo rozwiązała  wcześniej 

utworzone rezerwy. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.  

 

Rezerwy wg stanu na dzień 31.03.2015 r. (w tys. zł)  

 
Typ rezerwy Stan na 

01.01.2015 

Utworzenie 

rezerwy 

Rozwiązanie 

rezerwy 

Stan na 

31.03.2015 

Rezerwa na koszty podwykonawców  5 735 0  2 955 2 780 

Rezerwa na badanie bilansu, oraz 

aktuariusza 

83 0 36 47 
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Rezerwa na premie 1 676 22 442 1 256 

Rezerwa na straty na kontaktach 60 0 14 46 

Koszty dotyczące roku ubiegłego 450 0 0 450 

Inne rezerwy 52 80 31 101 

Rezerwa na odprawy emerytalne 11 0 0 11 

Rezerwa na nagrody jubileuszowe 29 0 0 29 

Rezerwa urlopowa  102 0 0 102 

Razem rezerwy 8 198  102 3 478 4 822 

 

7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 

Do końca I kwartału 2015 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego spadły 

o 16% i wynoszą 4 082 tys. PLN, rezerwy z tytułu podatku odroczonego również spadły 

realnie o 4% w porównaniu z końcem 2014 roku i wynoszą 1 963 tys. PLN. 

 

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych środków 

trwałych 

 

Grupa Kapitałowa sprzedała do końca I kwartału 2015 roku rzeczowe aktywa trwałe  

o wartości 65 tys. PLN (łączna wartość przychodu ze sprzedaży wyniosła:  78 tys. PLN).  

Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych na koniec I kwartału 2015 roku  

wyniósł 13 tys. PLN. Sprzedaż dotyczyła samochodów osobowych. 

Grupa Kapitałowa dokonała zakupów środków trwałych na kwotę 416 tys. PLN. Dokonano 

zakupów środków trwałych z „grupy 741” tj. samochodów osobowych (częściowa wymiana 

floty) na kwotę 335 tys. PLN, oraz z tytułu inwestycji w obcym środku trwałym z „grupy 

105” - budynki biurowe na kwotę 78 tys. PLN jak również zakupiono nowe środki trwałe  

z „grupy 491” tj. zespoły komputerowe na kwotę 3 tys. PLN. 

W I kwartale 2015 zmieniła siedzibę firmy Spółka zależna Get Entra Sp. z o.o., w związku 

z czym zlikwidowano inwestycję w obcym środku trwałym (koszty poniesione 

w dotychczasowym lokalu biurowym). Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych  

z tego tytułu wyniosła 14 tys. PLN. 

Na koniec I kwartału 2015 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała aktywów trwałych 

sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży. 
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9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu zakupu rzeczowych aktywów 

trwałych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych środków trwałych 

 

Na koniec I kwartału 2015 roku Grupa Kapitałowa nie posiada zobowiązań z tytułu nabycia 

rzeczowych środków trwałych. Na koniec I kwartału 2015 roku Grupa Kapitałowa posiada 

należności z tytułu sprzedaży rzeczowych środków trwałych w wysokości 197 tys. PLN.  

 

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 

 

Do końca I kwartału 2015 roku nie nastąpiło rozliczenie z tytułu istotnych spraw sądowych.  

 

 

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów 

 

Do końca I kwartału 2015 roku Spółka nie dokonywała korekt błędów poprzednich okresów. 

 

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia 

działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych  

i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa 

i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia 

(koszcie zamortyzowanym) 

 

Do końca I kwartału 2015 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.  

 

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych 

postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto 

żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego 
 

Do końca I kwartału 2015 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.  

 

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub 

wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one 

istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe 

 

Spółka dominująca CNT S.A. nie zawarła w I kwartale 2015 roku żadnych transakcji 

z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie byłyby istotne, i które byłyby 

zawarte na warunkach innych niż rynkowe.  

Spółka zależna GET EnTra Sp. z o.o. nie zawarła w I kwartale 2015 roku żadnych transakcji 

z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie byłyby istotne, i które byłyby 

zawarte na warunkach innych niż rynkowe.  

 

W dniu 30 grudnia 2014 roku CNT S.A. zawarła z dwoma osobami fizycznymi będącymi 

Członkami Zarządu GET EnTra Sp. z o.o. („Kupujący”) warunkowe umowy sprzedaży po 
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3.315 udziałów GET EnTra Sp. z o.o. stanowiących 10% kapitału zakładowego spółki 

zależnej za cenę 365 tys. PLN. Zgodnie z zawartymi umowami przejście własności udziałów   

na Kupujących nastąpiło w dacie spełnienia się warunku określonego w umowach sprzedaży 

udziałów z dnia 30 grudnia 2014 roku i potwierdzeniu przez audytora w badaniu rocznym 

spełnienia przez Spółkę określonych Wartości Referencyjnych, lecz nie wcześniej, niż  

z dniem zapłaty przez Kupujących całej Ceny Sprzedaży (Raport bieżący nr 54/2014 z dnia 

30 grudnia 2014 roku). W związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego określonego 

w umowach sprzedaży udziałów z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz w związku z zapłatą przez 

Kupujących całej Ceny Sprzedaży, w dniu 1 kwietnia 2015 roku nastąpiło przeniesienie na 

każdego z Kupujących własności po 3.315 udziałów stanowiących 10% kapitału zakładowego 

GET EnTry Sp. z o.o. za Cenę Sprzedaży wynoszącą 365 tys. PLN. Członkowie Zarządu 

GET EnTra Sp. z o.o. nabyli łącznie 6.630 udziałów GET EnTra Sp. z o.o. stanowiących 

łącznie 20% kapitału zakładowego spółki zależnej za cenę wynoszącą 730 tys. PLN  (Raport 

bieżący nr 38/2015 roku z dnia 2 kwietnia 2015 roku). 

Skutki zawartej umowy warunkowej zostały ujęte w wyniku Spółki CNT S.A. w IV kwartale 

2014 roku w pozycji jednostkowego sprawozdania finansowego – koszty finansowe. 

 

 

15. Informacje dotyczące instrumentów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia 

 

Do końca I kwartału 2015 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.  

 

16. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku 

zmiany celu lub wykorzystywania tych aktywów 

 

Do końca I kwartału 2015 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.  

 

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

papierów wartościowych 
 

W okresie objętym raportem za I kwartał 2015 roku Spółka nie przeprowadzała emisji, 

wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania za I kwartał 2015 roku Spółka nie posiada żadnych akcji 

własnych. 

 

18. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy 
 

W I kwartale 2015 roku Spółka nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy.  
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19. Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne 

skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, mogących 

wpłynąć w znaczący sposób na przyszłe wyniki finansowe  

 

 

W dniu 9 kwietnia 2015 roku Spółka otrzymała z Banku ING Bank Śląski S.A. („Gwarant”) 

pisemne zaświadczenie o zwolnieniu zabezpieczenia - zastawu cywilnego ustanowionego na 

rachunku lokaty terminowej, prowadzonego przez Bank na rzecz Zleceniodawcy w kwocie 

16.350.450,00 PLN, w związku ze zwrotem Gwarantowi, przed terminem, gwarancji 

bankowej wystawionej na zlecenie Spółki przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz Polenergia 

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie (dawniej: 

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.). Powyższa gwarancja zastąpiona została przez 

gwarancję bankową wystawioną na wniosek GET EnTra Sp. z o.o. przez bank PKO BP S.A. 

na rzecz Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. na podstawie umowy 

o udzielenie gwarancji bankowej w obrocie krajowym, o której zawarciu Emitent informował 

w Raporcie bieżącym nr 21/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku. 

 

Spółka zależna GET EnTra Sp. z o.o. zawierała transakcje zakupu i sprzedaży energii za 

pośrednictwem TGE S.A. w okresie po dniu 31 marca 2015 roku w wartości i terminach ich 

zawarcia podanych w poniżej tabeli, z odroczonym terminem dostaw. Terminy dostaw 

zostały opisane szczegółowo w komunikatach bieżących Spółki CNT S.A.: 

 

Poniżej zestawienie zawartych przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. transakcji, po dniu 

bilansowym: 

 
LP Łączna wartość transakcji w PLN Termin zawarcia transakcji 

1. 21 299 917,05 02.04.2015– 07.04.2015 

2. 16 469 764,33 08.04.2015 

3. 18 105 855,28 09.04.2015 

4. 24 071 734,37 10.04.2015 - 13.04.2015 

5. 13 124 421,47 14.04.2015 - 15.04.2015 

6. 17 928 399,77 16.04.2015 - 17.04.2015 

7. 14 770 819,95 18.04.2015 - 21.04.2015 

8. 23 274 393,57 22.04.2015 - 27.04.2015 

9. 17 198 860,37 28.04.2015 - 04.05.2015 

10. 18 224 234,92 05.05.2015 - 06.05.2015 

11. 14 059 963,02 07.05.2015 - 11.05.2015 

  

Grupa Kapitałowa CNT S.A. informuje, iż po dniu 31 marca 2015 roku do dnia sporządzenia 

sprawozdania nie wystąpiły inne zdarzenia, nieujęte w niniejszym sprawozdaniu, które 

mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe. 
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20. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych 

 

Skonsolidowane pozycje pozabilansowe  31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 

1. Należności warunkowe              6 476             14 568               7 737  

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

- otrzymanych gwarancji i poręczeń       

- wekslowe       

- inne       

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu )              6 476             14 568               7 737  

- otrzymanych gwarancji i poręczeń              6 476             14 568               7 737  

- wekslowe       

- inne       

2. Zobowiązania warunkowe            61 878             47 150             69 925  

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

- udzielonych gwarancji i poręczeń       

- wekslowe       

- inne       

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu )            61 878             47 150             69 925  

- udzielonych gwarancji i poręczeń            61 878             47 150             69 925  

- wekslowe       

- inne       

3. Inne (z tytułu)                    -                       -                       -    

Skonsolidowane pozycje pozabilansowe  razem 
          (55 402)           (32 582)           (62 188) 

 

W należnościach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Grupa ujęła gwarancje 

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

podwykonawców i dostawców. 

 

W zobowiązaniach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Grupa ujęła gwarancje 

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

które zgodnie z warunkami kontraktowymi zostały złożone u Zamawiających. 

 

Stan należności warunkowych z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz 

gwarancji usunięcia wad i usterek na 31 marca 2015 roku wyniósł 6 476 tys. PLN. 

 

Stan zobowiązań warunkowych z tytułu gwarancji wadialnych, gwarancji należytego 

wykonania kontraktu oraz gwarancji usunięcia wad i usterek na 31 marca 2015 roku wyniósł 

61 878 tys. PLN.  

 

Gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia 

wad i usterek wykazywane w zobowiązaniach warunkowych, wystawione zostały na 
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podstawie Umów Generalnych zawartych z: TU Allianz Polska S.A., TU Euler Hermes S.A., 

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

 

Na zabezpieczenie spłaty gwarancji Grupa na 31.03.2015 r. posiada:  

- hipotekę umowną łączną do kwoty 5 745 tys. PLN na nieruchomościach, objętą księgami 

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

Rejonowy w Sosnowcu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 

- weksel własny in blanco, 

- kaucję pieniężną w wys. 800 tys. PLN, 

- poręczenie cywilne udzielone przez ETP S.A., 

- zastaw rejestrowy na należnościach z kontraktów. 

 

W zobowiązaniach pozabilansowych z tytułu gwarancji Emitent wykazuje również 

gwarancję, którą w 2014 r. pozyskała w imieniu GET EnTra Sp. z o.o. (Spółka zależna) na 

rzecz Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (dawniej: Elektrociepłownia 

Nowa Sarzyna Sp. z o.o.) gwarancja ta zabezpiecza zobowiązania GET z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy Ramowej dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej 

pomiędzy GET, a Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 

 

Zabezpieczeniem powyższej gwarancji jest zastaw cywilny na rachunku lokaty terminowej 

w kwocie 16 350 tys. PLN. 

 

Dodatkowo w zobowiązaniach pozabilansowych z tytułu gwarancji Emitent wykazuje umowę 

gwarancyjną, gdzie CNT S.A. występuje jako Gwarant. Gwarancja została zdeponowana  

u Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i stanowi zabezpieczenie koncesji na obrót energią 

elektryczną, do łącznej kwoty 10 000 tys. PLN, z terminem obowiązywania do dnia 16 

kwietnia 2024 roku.  

 

21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 

finansowej i wyniku finansowego emitenta 

 

Do końca I kwartału 2015 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.  

 

22. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta 

 

W I kwartale 2015 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej CNT S.A. 

powstałe w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek 

grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych lub podziału.  

 

23. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz 

 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2015 rok. 
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24. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 

co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta oraz 

wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta  

w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

 

Spółka przedstawia poniżej dane sporządzone na podstawie informacji otrzymanych od 

akcjonariuszy lub podmiotów zobowiązanych do ich przekazania, dotyczące akcjonariuszy 

posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu za I kwartał 

2015 roku oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie 

od przekazania poprzedniego raportu za IV kwartał 2014 roku. 

W dniu 25 lutego 2015 roku CNT S.A. powzięła informację od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, że w wyniku transakcji 

nabycia przez FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych 92 434 sztuk akcji CNT S.A. („Spółka”) 

dokonanej w dniu 23 lutego 2015 r., łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych 

przez FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, 

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. FIP 12 FIZ Aktywów Niepublicznych 

i Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico 

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

zwiększyła się o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległa zwiększeniu do 

5 695 872 sztuk akcji dających prawo do 5 695 872 głosów, co stanowi 62,66% udziału 

w kapitale akcyjnym Spółki CNT S.A. i tyle samo głosów (Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 

25 lutego 2015 roku).  

Spółka nie otrzymała innych informacji od akcjonariuszy Spółki lub podmiotów 

zobowiązanych do ich przekazania, z których wynikałaby jakakolwiek inna zmiana w stanie 

posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki i taki sam 

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
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Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji oraz wskazanie zmian w strukturze własności 

znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu za IV 

kwartał 2014 roku. 

Lp. 
Akcjonariusze posiadający 

powyżej 5% akcji 

Liczba 

posiadanych 

akcji  (szt.) 

Liczba 

posiadanych 

głosów na 

walnym 

zgromadzeniu 

(szt.) 

Udział  w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów                   

na walnym 

zgromadzeniu 

Spółki (%) 

Stan posiadania akcji na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2014: 

1. 

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty Aktywów 

Niepublicznych wraz z 

podmiotami będącymi 

stronami porozumienia z dnia 

1 lipca 2014 roku * 

5 695 872 5 695 872 62,66% 62,66% 

Zmiana stanu posiadania akcji od dnia przekazania raportu za III kwartał 2014 do dnia przekazania 

raportu za IV kwartał 2014: 

1. 
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wraz z podmiotami będącymi  

stronami porozumienia z dnia 1 lipca 2014 roku – brak zmian  

Stan posiadania akcji na dzień przekazania raportu za I kwartał 2015: 

1. 

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty Aktywów 

Niepublicznych wraz z 

podmiotami będącymi 

stronami porozumienia z dnia 

1 lipca 2014 roku * 

5 695 872 5 695 872 62,66% 62,66% 

* Informacja przekazana Raportem bieżącym nr 19/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku.  

 

 
 

1. FIP 11 FIZ Aktywów 

Niepublicznych wraz z 

podmiotami będącymi stronami 

porozumienia z dnia 1 lipca 2014 

roku 

2. Pozostali akcjonariusze 
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25. Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające 

i nadzorujące 

 

Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień 31 marca 

2015 roku, na dzień przekazania Raportu okresowego za I kwartał 2015 roku oraz wskazanie 

zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu za IV kwartał 

2014 roku, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta:   

 

Organy Spółki Liczba akcji szt. 

Zmiana 

(-) spadek, 

 (+) wzrost, 

 (*) brak zmian 

ZARZĄD 

1. Jacek Taźbirek 12.996 * 

2. Piotr Jakub Kwiatek 19.150 * 

Razem ZARZĄD 32.146 * 

RADA NADZORCZA 

1. Lucjan Noras 0 * 

2. Waldemar Dąbrowski 0 * 

3. Katarzyna Kozińska  0 * 

4. Piotr Góralewski  0 * 

5. Robert Grzegorz Wojtaś 0 * 

Razem RADA NADZORCZA 0 * 

 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu za IV kwartał 2014 roku, nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki, 

przez wskazane powyżej osoby zarządzające i nadzorujące. 

 

26. Postępowania toczące się przed sądem i innymi organami 

Na dzień 31.03.2015 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nie jest stroną 

postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego wartość stanowi co najmniej 

10% kapitałów własnych. CNT S.A. jest natomiast stroną postępowań sądowych, których 

suma wartości przedmiotów sporów przekracza 10 % kapitałów własnych. 
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Na dzień 31.03.2015 roku Spółka jest stroną postępowań sądowych, w których jest powodem 

na łączną wartość przedmiotów sporów w kwocie  4.317 tys. PLN oraz pozwanym na łączną 

wartość przedmiotów sporów w kwocie  3.712  tys. PLN. 

Wśród ważniejszych spraw sądowych są: 

- dwie sprawy z powództwa CNT SA przeciwko Zamawiającemu Strzeleckim Wodociągom 

i Kanalizacji spółce z o.o. Jedna dotyczy powództwa o zapłatę kwoty 553 tys. PLN tytułem 

wynagrodzenia za wykonane roboty, z którym pozwany potrącił karę umowną z tytułu 

odstąpienia od umowy. CNT SA zarzuca bezprawność i bezzasadność powyższego 

odstąpienia i naliczenia kary umownej. Drugi spór dotyczy ustalenia nieistnienia prawa po 

stronie Strzeleckich Wodociągów  i Kanalizacji sp. zoo do żądania zapłaty sumy gwarancji 

ubezpieczeniowej w kwocie 679 tys. PLN na podstawie wezwania z 23.07.2013. Gwarancja 

nie została wypłacona przez gwaranta, a żądanie wypłacenia sumy gwarancji nie zostało 

wycofane przez beneficjenta.  

- sprawa z powództwa CNT SA przeciwko PGK Dolina Baryczy sp. z o.o.  o zapłatę kwoty 

1.804 tys. zł, którą pozwany otrzymał od gwaranta jako sumę gwarancji zabezpieczającej 

należyte wykonanie kontraktu. Zdaniem CNT SA żądanie wypłacenia gwarancji było 

nieuzasadnione i bezprawne wobec skutecznego odstąpienia od umowy przez CNT SA  

i braku roszczeń pieniężnych po stronie Zamawiającego, które mogłyby być przedmiotem 

zaspokojenia z gwarancji. 

- sprawa z powództwa Dawmar sp. z o.o., podwykonawcy CNT SA,  o zapłatę kwoty 2.330 

tys. zł tytułem roszczenia o wydobycie skały i rumoszu z wykopów w ilościach większych niż 

przewiduje dokumentacja techniczna Zamawiającego, pomimo ryczałtowego wynagrodzenia 

powoda, braku zlecenia mu tychże robót, nieudowodnienia ich ilości oraz wartości. 

Na dzień 31.03.2015 roku Spółka zależna GET EnTra Sp. z o.o.  nie jest stroną postępowania 

toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 

organem administracji publicznej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów 

własnych.  

27. Poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji 

 

Spółka udzieliła innym podmiotom gwarancje, których łączna wartość stanowiła 

równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych: 

 

W związku z nabyciem udziałów w GET EnTra Sp. z o.o. i wynikającymi z tego 

zobowiązaniami umownymi CNT S.A. zawarła znaczącą umowę warunkową – umowę 

gwarancyjną – zawartą przez CNT S.A. z GET EnTra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(dawniej: Mercuria Energy Trading Sp. z o.o.), gdzie CNT S.A. występuje jako Gwarant 

a GET EnTra Sp. z o.o. jako Dłużnik. Przedmiotowa umowa gwarancyjna zawarta została 

pod warunkiem zawieszającym i weszła w życie z dniem nabycia przez Gwaranta wszystkich 

udziałów w kapitale zakładowym Dłużnika tj. w dniu 21 listopada 2014 roku. Przedmiotem 

niniejszej umowy jest zobowiązanie CNT S.A. do udzielenia bezwarunkowej i nieodwołalnej 

gwarancji, zawieranej w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać 



 

  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku (w tysiącach złotych) 

 

 

 

 

Kapitał Akcyjny: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279 
NIP: 644-001-18-38, 41-200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl 

 

Strona 39 z 42 

wskutek niewłaściwego wykonywania działalności objętej koncesją na obrót energią 

elektryczną, do łącznej kwoty 10 000 000 PLN w stosunku do wszystkich beneficjentów 

gwarancji łącznie, zdeponowanej u Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stanowiącej 

zabezpieczenie finansowe koncesji na obrót energią elektryczną wydanej spółce zależnej, 

z terminem obowiązywania przez cały okres obowiązywania koncesji, tj. do dnia 16 kwietnia 

2024 roku. Powyższa Umowa gwarancyjna została zawarta przez CNT S.A. w ramach 

realizacji inwestycji kapitałowej dotyczącej nabycia przez CNT S.A. pakietu 33 141 udziałów 

stanowiących 100% kapitału zakładowego GET EnTra Sp. z o.o. Gwarancja wydana przez 

CNT S.A. zastąpiła dotychczas funkcjonującą, tożsamą gwarancję Grupy Mercuria (Raport 

bieżący nr 32/2014 z dnia 9 października 2014 roku oraz Raport bieżący nr 41/2014 z dnia 21 

listopada 2014 roku).  

 

W dniu 21 listopada 2014 roku Spółka wywiązała się z zobowiązania do przedłożenia 

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie 

(Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji 

bankowej do kwoty 16 350 450 PLN zabezpieczającej zobowiązania GET EnTra Sp. z o.o. 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Ramowej dla Umów Sprzedaży 

Energii Elektrycznej pomiędzy GET EnTra Sp. z o.o. a Polenergia Elektrociepłownia Nowa 

Sarzyna Sp. z o.o. (dawniej: Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.) z terminem 

ważności gwarancji do dnia 30 września 2015 roku.  

 

Zabezpieczenie powyższej gwarancji wobec Gwaranta (ING Bank Śląski S.A.) stanowiły:  

• kaucja w wysokości 13 000 000 PLN, zdeponowana na rachunku prowadzonym przez Bank;  

• przelew wierzytelności na kwotę 4 000 000 PLN z tytułu umowy rachunku lokaty 

terminowej prowadzonej przez Bank Zachodni WBK S.A. Powyższa Gwarancja została 

wydana w ramach realizacji inwestycji kapitałowej dotyczącej nabycia przez CNT S.A. 

pakietu 33 141 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki zależnej. 

Gwarancja wydana przez CNT S.A. zastąpiła dotychczas funkcjonującą, tożsamą gwarancję 

Grupy Mercuria - Raport bieżący nr 39/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku. 

 

W dniu 30 grudnia 2014 roku Spółka zawarła umowę zastawu cywilnego i dokonała zmiany 

zabezpieczenia nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej przedłożonej Polenergia 

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie jako zabezpieczenie 

zobowiązań GET EnTra Sp. z o.o. (spółka zależna) z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy Ramowej dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej pomiędzy GET 

EnTra Sp. z o.o. a Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., z terminem 

ważności gwarancji do dnia 30 września 2015 roku. Na podstawie w/w umowy 

zabezpieczeniem powyższej gwarancji wobec Gwaranta tj. ING Bank Śląski S.A. („Bank”) 

został ustanowiony zastaw cywilny na rachunku lokaty terminowej, prowadzonym przez 

Bank na rzecz Zleceniodawcy w kwocie 16 350 450 PLN. Spółka udzieliła ponadto 

pełnomocnictwo dla Banku do w/w rachunku lokaty terminowej (Raport bieżący nr 55/2014  

z dnia 30 grudnia 2014 rok). 

 

Łączna wartość gwarancji wadialnych, należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji 

usunięcia wad i usterek wystawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeń lub banki na rzecz 

Zamawiających (na wniosek Spółki) oraz gwarancji należytego wykonania kontraktu  
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i gwarancji usunięcia wad i usterek, które Spółka otrzymała od podwykonawców  

i dostawców, została ujęta w zobowiązaniach i należnościach warunkowych na 31.03.2015 r.  

 

W dniu 4 marca 2015 roku Emitent udzielił, w ramach zabezpieczenia wierzytelności PKO 

BP S.A. z tytułu podpisania przez GET EnTra Sp. z o.o. z PKO BP S.A. Umowy o udzielenie 

gwarancji bankowej, poręczenia za zobowiązania spółki zależnej wobec PKO BP S.A. do 

kwoty 16 350 450 PLN (Raport bieżący nr 25/2015 z dnia 4 marca 2015 roku). 

 

28. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 

wyniku finansowego 

 

Spółka spłaca swoje zobowiązania handlowe w terminie.  

 

Spółka terminowo reguluje także zobowiązania wobec pracowników, ZUS, Urzędu 

Skarbowego oraz innych instytucji.  

 

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna, pozwalająca na terminową realizację jej zobowiązań. 

 

Emitent na 31.03.2015 roku zatrudniał 46  pracowników, z czego 3 pracowników na 

stanowiskach robotniczych.  

 
 

Spółka zależna GET EnTra Sp. z o.o. na 31.03.2015 roku zatrudniała 9 pracowników na 

stanowiskach umysłowych. 

29. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki 

w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 
 

Od początku bieżącego roku Emitent obserwuje zwiększoną podaż przetargów w branży 

budowlanej organizowanych na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zarówno 

względem analogicznego okresu jak i całego 2014 roku. Skutkiem tego jest większa ilość 

składanych przez Emitenta ofert. Na rynku można też zauważyć zmianę dotychczasowego 
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trendu i zwiększenie podaży przetargów głównie w segmencie drogowym i kolejowym.  

W nadchodzących miesiącach Zarząd Emitenta oczekuje ogłoszenia znaczących przetargów 

w branżach wodno-kanalizacyjnej, kolejowej oraz hydrotechnicznej, które finansowane są ze 

środków pochodzących z poprzedniego okresu budżetowego UE. Tak duże opóźnienie  

w ogłoszeniu tych przetargów wpłynie bez wątpienia na znaczne skrócenie okresu ich 

realizacji, a także przełoży się na zwiększenie ryzyka wykonujących te kontrakty podmiotów.  

 

W ramach realizacji projektów ITS Emitent zakończył już badania ankietowe rynku i jest 

w trakcie wdrażania instalacji testowych, które mają na celu zaprezentowanie możliwości 

stosowanych systemów oraz dopasowanie ich do potrzeb klientów. W tym momencie brak 

sprecyzowanych potrzeb oraz niewystarczająca wiedza potencjalnych klientów w zakresie 

możliwości sfinansowania instalacji ITS wpływa na znaczące spowolnienie rozwoju tego 

rynku.  

 

W branży obrotu energią elektryczną zauważalne są wahania obrotów na rynku oraz 

rosnącą zmienność cen. Powodem są zmiany w regulacjach dotyczących obowiązkowych 

rezerw mocy i światowy trend spadkowy cen energii. W I kwartale 2015 roku na rynku 

handlu energią, można było dostrzec, po początkowej stagnacji, pozytywne jego ożywienie, 

szczególnie w marcu br. Wpłynęło ono na wyższe obroty GET EnTra Sp. z o.o. - co  

w konsekwencji przyczyniło się do zwiększenia o 5% przychodów Spółki zależnej  

(56 538 tys. PLN) w stosunku do analogicznego okresu w 2014 roku. GET EnTra Sp. z o.o. 

skutecznie budowała portfel kontraktów na zakup i sprzedaż energii elektrycznej do realizacji 

w okresach późniejszych.  

 

Emitent w ramach elementu strategii nazwanej "TECHproj", czyli budowania grupy 

kapitałowej opartej na nowoczesnych technologiach, kontynuuje: 

rozwój Spółki GET EnTra Sp. z o.o. (dalej: GET)  na rynku hurtowego obrotu energią 

poprzez zapewnienie zaplecza finansowego pozwalającego na zwiększenie wolumenów 

transakcji oraz zawieranych kontraktów, wprowadzenie systemów wyceny kontraktów  

i budowania własnych symulacji rynkowych, odbudowywanie bazy klientów zarówno 

transakcyjnych jak i kooperantów; analizy projektów finansowych i inwestycyjnych 

kontynuując koncepcje zaangażowania swoich zdolności finansowych i organizacyjnych  

w akwizycje kapitałowe i project finance. Emitent nie wyklucza zaangażowania kapitałowego 

w dwa projekty w przeciągu 2015 roku. 

 

Za I kwartał 2015 roku Grupa Kapitałowa CNT S.A. osiągnęła przychody ze 

sprzedaży w wysokości 64 469 tys. PLN (z tego Emitent 7 931 tys. PLN). Z uwagi na dużą 

dynamikę obrotów GET EnTra Sp. z o.o. na przełomie I i II kwartału 2015 roku można 

oczekiwać w bieżącym roku skonsolidowanych obrotów Grupy na poziomie wyższym niż 

suma obrotów obu spółek za 2014 rok. Spółka zależna oczekuje, że wartość obrotów oraz 

poziom zysków w II kwartale 2015 roku będą wyższe niż zanotowane w I kwartale br. 

Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest duża zmienność cen kontraktów na dostawę 

energii elektrycznej w II kwartale 2015 roku, która stworzyła Spółce korzystne warunki do 

zwiększenia wolumenu obrotu kontraktami z dostawą w II kwartale br. tzn. do oczekiwanego 

zwiększenia wartości sprzedaży i realizacji marż.  
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Wynik brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej CNT S.A. jest nieporównywalny  

w skali r/r z uwagi na konsolidację przychodów spółki zależnej dopiero od IV kwartału 2014 

roku. W II kwartale 2015 roku GET EnTra Sp. z o.o. realizująca niskie marże na dużych 

wolumenach obrotów powinna odnotować wzrost zysku w efekcie kontrolowanego 

zwiększenia obrotów. Skonsolidowany wynik brutto na sprzedaży wyniósł w I kwartale 2015 

roku 1 928 tys. PLN. W związku z podwyższeniem obrotów GET EnTra Sp. z o.o.,  

w perspektywie kolejnego kwartału, można przewidywać jego wzrost. Dodatkowo liczymy na 

efekt wartości dodanej kolejnych projektów, które Grupa Kapitałowa CNT S.A. powinna 

przeprowadzić w 2015 roku i dla których będzie oczekiwała korzystnych parametrów. Koszty 

stałe w Grupie utrzymują się na zrównoważonym poziomie i zamykają się łączną kwotą 1 766 

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

Grupy Kapitałowej za I kwartał 2015 roku wyniósł 162 tys. PLN. Wpływ pozostałej 

działalności operacyjnej oraz działalności finansowej w I kwartale 2015 roku jest nieznaczny 

na łączny wynik skonsolidowany Grupy. Grupa nie przewiduje większych zdarzeń 

gospodarczych, których efekty miałyby oddziaływać na wyniki w tym obszarze. 

 

Skonsolidowany zysk brutto Grupy Kapitałowej za I kwartał 2015 roku wyniósł  

143 tys. PLN, natomiast po obniżeniu wyniku brutto podatkiem wynik netto zamknął się 

stratą netto w wysokości (-) 547 tys. PLN (strata jest spowodowała głównie podatkiem 

odroczonym, który wynika z rozwiązania aktywów na podatek odroczony, z uwagi na 

wykorzystanie rezerw kosztowych, jakie na koniec roku 2014 zostały utworzone i nie 

stanowiły podatkowych kosztów uzyskania przychodu).  

 

Sytuacja płynnościowa i zasoby gotówki Emitenta jak i Grupy są stabilne, natomiast  

w 2015 roku wprost zależne od zaangażowania w nowe inwestycje i projekty technologiczne 

lub realizację nowo pozyskanych kontraktów. 
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