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1. Podstawowe informacje o Spółce 
 

 

Emitent 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).  

 

 

2. Władze Spółki 
 

Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 

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 1 stycznia do dnia 16 

czerwca 2015 roku: 

 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. 



 

  

 

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy za okres I półrocza 2015 roku 

 

 
 

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 4 z 16 

W dniu 16 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwały             

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji na 5 osób oraz 

powołało Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 

 

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 16 czerwca do dnia 

30 czerwca 2015 roku i nadal: 

 Lucjan Noras    – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Waldemar Dąbrowski  – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Katarzyna Kozińska   – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Grzegorz Banaszek   – Członek Rady Nadzorczej, 

 Robert Grzegorz Wojtaś  – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ 

zmianie. 

 

 

3. Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego 

 

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. 

 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Emitenta za okres kończący się 30 czerwca 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. 
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4. Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego 
 

 

Czynniki zewnętrzne:  

- prowokowanie przez Zamawiających sytuacji do braku akceptacji dokumentacji 

wykonawczej i powykonawczej, co wstrzymuje dokonywanie płatności; 

 

- zaostrzenie rygorów wykorzystania dopłat UE dla beneficjentów, co przekłada się 

na chęć przerzucenia na wykonawców ryzyka i odpowiedzialności za ewentualne 

błędy w rozliczaniu subwencjonowanych środków; 

 

- znacząco skrócone okresy budowlanej realizacji kontraktów z uwagi na opóźnienia 

w przygotowaniu dokumentacji projektowej i administracyjnej; 

 

- wypaczenie idei FIDIC przez Zamawiających, co deformuje standardy współpracy 

na kontraktach; 

 

- wzrost wymogów różnych kontroli sporządzanej dokumentacji wykonawczej, 

skutkuje znacznym wydłużeniem okresu oczekiwania na wynagrodzenie; 

 

- rosnąca liczba kontraktów w formule zaprojektuj i buduj, które są chęcią 

nadrobienia czasu przez Zamawiających i konsekwencją opóźnień w realizacji tych 

kontraktów, przez co przerzuca się niemierzalne ryzyko na wykonawcę; 

 

- chęć wykorzystania przez podmioty mające dominującą pozycję  przesileń na 

rynku energii;  

 

- wpływ ogólnej sytuacji makroekonomicznej na trendy zapotrzebowania na 

energię; 

 

- wpływ nowych przepisów prawnych oraz działań regulatora na funkcjonowanie 

rynku oraz stymulowanie nowych obszarów rynku energii.  

 

Czynniki wewnętrzne – na bazie doświadczeń Grupy z 2015 r.: waga 

- wydłużające się terminy spływu akceptacji dokumentów do wykonanych robót;  17% 

- ryzyko płynności – w konsekwencji zatorów płatniczych lub źle uzgodnionych 

planów płatności u Zamawiających, co przekłada się na zdolność do regulowania 

zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i usługodawców; 

16% 

- rosnące wymogi dokumentacji kontroli jakościowej wykonywanych robót oraz 

dokumentacji powykonawczej; 

15% 

- wymogi odnośnie rosnącego udziału własnego wykonawstwa oraz finansowania 

kontraktu; 

12% 

- rosnąca gama nieprzewidzianych okoliczności w dokumentacji Zamawiającego, 

które opóźniają procedury administracyjne, środowiskowe, projektowe i 

wykonawcze, a są konsekwencją źle przygotowanych dokumentacji technicznych 

do przetargu; 

11% 

- ryzyko złej wyceny robót na bazie niepełnych materiałów przetargowych lub 

własnego błędu wyceny i założenia; 

8% 

- ryzyko nieprzygotowanych rozwiązań lub nieuzgodnionych pozwoleń po stronie 

Zamawiającego w sytuacji występujących kolizji w trakcie realizacji kontraktu; 

6% 

- nieprzychylna interpretacja rozwiązań technologicznych w obawie Zamawiającego 

o utratę dofinansowania lub problemy z wypłatą kolejnych transz finansowania; 

5% 

- opóźnienia w identyfikacji nagłych zagrożeń stabilności cen na rynku energii 

elektrycznej i związane z tym koszty zamknięcia ewentualnych pozycji; 

5% 

- rosnące wymagania zabezpieczania pozycji przy obsłudze i handlu energią 

wymagające posiadania coraz większych limitów gwarancyjnych. 

5% 
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5. Grupa kapitałowa, konsolidacja sprawozdań 

 

Emitent w I półroczu 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. 
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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 do 30 czerwca 

2015 roku: 

 Zbigniew Kędzierski    –  Prezes Zarządu 

 Tomasz Krzyżewski    –  Członek Zarządu  

 

Do dnia sporządzenia sprawozdania skład osobowy Zarządu GET EnTra 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 30 czerwca 2015 roku i nadal: 

 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.  

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Emitent posiada 80% udziałów w spółce zależnej. 

 

 

6. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta 

 

W I półroczu 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.  

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). 

W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2015 roku Emitent posiada 80% udziałów 

w spółce zależnej. 
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7. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz 

 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2015 rok. 

 

 

8. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień 

przekazania raportu półrocznego 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. 

 

 

Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji oraz wskazanie zmian w strukturze 

własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu za I półrocze 2015 roku. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy za okres I półrocza 2015 roku 

 

 
 

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 9 z 16 

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 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% 

Zmiana stanu posiadania akcji od dnia przekazania raportu za I kwartał 2015 do dnia przekazania raportu 

za I półrocze 2015: 

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 półrocze 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.  

 

 
 

 

9. Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające 

i nadzorujące 

 

Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień 30 czerwca 

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

zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu za I kwartał 2015 

roku, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta:   

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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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 (do dnia 16 czerwca 

2015 roku) 
0 * 

5. Robert Grzegorz Wojtaś 0 * 

6. Grzegorz Banaszek (od dnia 16 

czerwca 2015 roku) 
0 * 

Razem RADA NADZORCZA 0 * 

 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu za I kwartał 2015 roku, nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki, 

przez wskazane powyżej osoby zarządzające i nadzorujące. 

 

 

10. Postępowania toczące się przed sądem i innymi organami 

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent 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. 

Na dzień 30.06.2015 roku Emitent jest stroną postępowań sądowych, w których jest powodem 

na łączną wartość przedmiotów sporów w kwocie  3 995 tys. PLN oraz pozwanym na łączną 

wartość przedmiotów sporów w kwocie  3 303  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. 

Drugi spór dotyczy ustalenia nieistnienia prawa po stronie Strzeleckich Wodociągów  

i Kanalizacji sp. zoo do zaspokojenia kwoty 679 tys. PLN z gwarancji ubezpieczeniowej 

wystawionej na zlecenie CNT SA, a stanowiącej zabezpieczenie należytego kontraktu.  
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- sprawa z powództwa CNT SA przeciwko PGK Dolina Baryczy sp. z o.o.  o zapłatę kwoty 

1 804 tys. PLN, 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. 

PLN 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. 

Zarząd Spółki Dominującej ocenia, iż prawdopodobieństwo niekorzystnego rozstrzygnięcia 

powyższych spraw jest niskie i w związku z tym Grupa nie tworzy rezerw na te zdarzenia. 

Na dzień 30.06.2015 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.  

 

11. 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 półroczu 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 półroczu 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 

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

2014 roku w pozycji jednostkowego sprawozdania finansowego – koszty finansowe. 

 

12. 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 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 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). 

W czerwcu 2015 wysokość ww. poręczenia i gwarancja została obniżona do kwoty 12.909 tys. 

PLN. (Raport bieżący nr 72/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku). 

 

W dniu 28.05.2015 r. Emitent zawarł umowę pożyczki na kwotę 10.300 tys. PLN z Panem 

Zbigniewem Jakubasem. Zgodnie z umową pożyczka ma zostać zwrócona w terminie do 

16 lipca 2015. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości WIBOR 3M 

z dnia poprzedzającego dzień spłaty pożyczki plus 2,5 punkty procentowe w stosunku rocznym. 

W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikające z przedmiotowej umowy pożyczki 

Pożyczkobiorca ustanowił zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na 160 certyfikatach 

inwestycyjnych serii AFIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów 

Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, będących własności Pożyczkobiorcy. Kwota 

pożyczki wraz z należnymi odsetkami została w całości spłacona w dniu 06 lipca 2015 r.   
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13. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku 

finansowego 
 

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

w wysokości 200 934 tys. PLN, na wyższym poziomie niż w I półroczu 2014 roku  

(w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły 44 536 tys. PLN - realny 

wzrost o 351%, co jest związane z powstaniem Grupy Kapitałowej i konsolidacją). W tym 

Emitent uzyskał przychody w wysokości 117 112 tys. PLN. 

 

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

7 559 tys. PLN i jest w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego realnie wyższy 

o 113%. Emitent wypracował zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 2 967 tys. PLN. 

(realny spadek o 17% w porównaniu do okresu ubiegłego) 
 

Zwiększeniu natomiast (z uwagi na powstanie Grupy Kapitałowej) w porównaniu z I półroczem 

2014 roku, uległy koszty ogólnego Zarządu, które wynoszą na koniec I półrocza 2015 roku 

3 654 tys. PLN. Po obciążeniu wyniku brutto ze sprzedaży kosztami ogólnymi zarządu, zysk 

netto ze sprzedaży za I półrocze 2015 roku wyniósł 3 905 tys. PLN, w analogicznym okresie 

roku poprzedniego wypracowano zysk netto ze sprzedaży w wysokości 2 117 tys. PLN (realny 

wzrost o 84%, co jest związane z powstaniem Grupy Kapitałowej i konsolidacją). Zysk netto 

ze sprzedaży w Spółce dominujące wyniósł n koniec I półrocza 2015 r. 1 414 tys. PLN. 

 

Zysk z działalności operacyjnej grupy Kapitałowej na koniec I półrocza 2015 roku wyniósł 

3 780 tys. PLN (za I półrocze 2014 roku – zysk w wysokości 3 003 tys. PLN; realny wzrost 

o 26%). Zysk z działalności operacyjnej Emitenta na koniec I półrocza 2015 roku wyniósł 

1 686 tys. PLN. 

Na działalności finansowej Grupa Kapitałowa osiągnęła stratę na poziomie 40 tys. PLN (per 

saldo), co jest spowodowane głównie sprzedażą udziałów. 

 

Do końca I półrocza 2015 roku Grupa Kapitałowa uzyskała wynik brutto na poziomie 3 740 

tys. PLN (w tym Emitent 1 922 tys. PLN).  Po obniżeniu wyniku brutto podatkiem Grupa 

Kapitałowa wypracowała do końca I półrocza 2015 roku zysk netto w wysokości 2 815 tys. 

PLN, z czego 2 491 tys. PLN przypada na jednostkę dominującą.  W analogicznym okresie 

roku ubiegłego uzyskano zysk netto w wysokości 2 641 tys. PLN. 

 

Poziom środków pieniężnych Grupy Kapitałowej zmniejszył się realnie o 41% względem 

końca roku i wynosi na koniec I półrocza 2015 roku 24 869 tys. PLN (na koniec 2014 wynosił 

41 896 tys. PLN), co jest spowodowane głównie udzieleniem krótkoterminowej pożyczki przez 

spółkę dominującą. Emitent posiada na koniec I półrocza 2015 r. 14 153 tys. PLN środków 

pieniężnych, a udzielona przez niego pożyczka wynosiła 10 300 tys. PLN i została uregulowana 

w całości wraz z odsetkami w lipcu 2015 r. 

 

Do końca I półrocza 2015 roku Grupa Kapitałowa i Emitent nie zawarła żadnych umów 

leasingowych. 
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W dniu 26 lutego Emitent zawarł z PKO BP S.A. Umowę kredytu w rachunku bieżącym. Bank 

udzielił Spółce limitu kredytowego w kwocie 10.000 tys. PLN na okres do 1 marca 2016r. 

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

Na dzień 30.06.2015 Spółka dominująca nie korzysta z przyznanego limitu. 

W dniu 30 marca wpłynął do Spółki dominującej Aneks do Umowy o udzielanie gwarancji 

kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A. wydłużający ważność limitu do dnia 30.11.2015r. 

(Raport bieżący nr 35/2015 z dnia 30 marca 2015 roku). 

Grupa Kapitałowa i Emitent spłacają swoje zobowiązania handlowe w terminie.  

 

Grupa Kapitałowa i Emitent terminowo reguluje także zobowiązania wobec pracowników, 

ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji.  

 

Płynność finansowa Grupy Kapitałowej i Emitenta jest stabilna.  

 

Emitent na 30.06.2015 roku zatrudniała 43 pracowników, z czego 3 pracowników na 

stanowiskach robotniczych.  

 

 
              

Spółka zależna GET EnTra Sp. z o.o. na 30.06.2015 roku zatrudniała 9 pracowników na 

stanowiskach umysłowych. 
 

 

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

w perspektywie kolejnego półrocza 
 

W 2015 Emitent obserwuje zwiększoną podaż przetargów w branży budowlanej, zarówno 

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

ofertowa Emitenta, tym bardziej że charakter ofert wymaga skróconego okresu realizacji 

kontraktu i konieczności zastosowania rozwiązań niestandardowych. Obserwujemy 

kontynuacje i umacnianie się trendu związanego z  zwiększeniem podaży przetargów 

drogowych  i kolejowych. W nadchodzących miesiącach Zarząd Emitenta oczekuje ogłoszenia 
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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 obserwujemy zastój na rynku związany z brakiem dostępu 

do funduszy unijnych oraz brakiem regulacji, dlatego przewidujemy kolejne oddalające się 

terminy i perspektywy na dynamiczny ruch na tym rynku. 

 

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

zmienność cen. W pierwszej połowie bieżącego roku odnotowano istotny spadek poziomów 

cen dostawy energii elektrycznej w stosunku do poziomów obserwowanych w analogicznym 

okresie roku poprzedniego. To pociągnęło za sobą także spadek cen kontraktów na przyszłe 

dostawy energii elektrycznej. Powodem tych spadków są między innymi zmiany regulacyjne 

wprowadzające ograniczenie kosztów funkcjonowania programu operacyjnej rezerwy mocy 

oraz ogólnoświatowy spadek cen nośników energii, w tym węgla. Dodatkowym czynnikiem 

jest systematyczny wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych. Wzrastająca 

zmienność oraz zadowalający poziom płynności rynku pomogły spółce zależnej GET EnTra 

wygenerować w I półroczu 183 822 tys. PLN przychodów, czyli więcej o 83% niż w 

analogicznym okresie roku ubiegłego. Te same czynniki powinny umożliwić spółce osiągnięcie 

dużo wyższych przychodów na przestrzeni całego roku kalendarzowego w stosunku do roku 

ubiegłego.  

 

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

kapitałowej opartej na nowoczesnych technologiach, kontynuuje:  

- rozwój Spółki GET EnTra Sp. z o.o. 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 a także 

wdrożenie własnego know-how dla otwarcia rynku kontraktów strukturyzowanych; 

- analizy projektów finansowych i inwestycyjnych kontynuując koncepcję 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 półrocze 2015 roku Grupa Kapitałowa CNT S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży 

w wysokości  200 934 tys. PLN (z tego Emitent 17 112 tys. PLN). Z uwagi na dużą dynamikę 

obrotów GET EnTra Sp. z o.o. w omawianym okresie,  można oczekiwać w bieżącym roku 

skonsolidowanych obrotów Grupy na poziomie wyższym niż suma obrotów obu spółek za 2014 

rok. GET EnTra Sp. z o.o.  oczekuje, że wartość obrotów w II połowie 2015 roku będzie wyższa 

niż zanotowana w I połowie br. Głównym powodem jest elastyczność decyzyjna wypracowana 

w oparciu o system zarządzania ryzykiem, która pozwala na bieżące podnoszenie limitów 

transakcyjnych oraz na szybszą możliwość reagowania na zmiany na rynku. 

 

Wynik brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej CNT S.A. jest nieporównywalny w skali r/r z 

uwagi na konsolidację przychodów spółki zależnej od IV kwartału 2014 roku. W II kwartale 

2015 roku GET EnTra Sp. z o.o. realizująca marże na dużych wolumenach obrotów powinna 

odnotowała znaczący wzrost zysku w efekcie kontrolowanego zwiększenia obrotów. 
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Skonsolidowany wynik brutto na sprzedaży wyniósł w I półroczu  2015 roku  7 559 tys. PLN. 

W związku z podwyższeniem obrotów GET EnTra Sp. z o.o., w perspektywie kolejnego 

kwartału, można przewidywać kolejne wzrosty zarówno obrotów jak i wypracowanego zysku. 

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 zyskowności operacyjnej czy parametrów inwestycyjnych. Koszty stałe w Grupie 

utrzymują się na zrównoważonym poziomie i zamykają się łączną kwotą 3 654 tys. PLN. Po 

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

Kapitałowej za I półrocze 2015 wyniósł  3 905 tys. PLN. Wpływ pozostałej działalności 

operacyjnej oraz działalności finansowej w I półroczu 2015 roku jest nieznaczny na łączny 

wynik skonsolidowany Grupy. Grupa nie przewiduje zdarzeń gospodarczych, których efekt 

miałyby oddziaływać na wyniki w tym obszarze. 

 

Skonsolidowany zysk brutto Grupy Kapitałowej CNT S.A. za I półrocze 2015 roku wyniósł                

3 740 tys. PLN, a wynik netto przypadający na jednostka dominującą wynosi 2 491 tys. PLN.  

 

Sytuacja płynnościowa i zasoby gotówki Emitenta jak i Grupy są stabilne, a w dalszej części 

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

lub realizację nowo pozyskanych kontraktów. 
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