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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 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. wraz z okresem porównywalnym. 

 

III kwartały 

narastająco            

2016 rok okres         

od 01-01-2016                           

do 30-09-2016

III kwartały 

narastająco          

2015 rok okres          

od 01-01-2015                           

do 30-09-2015

III kwartały 

narastająco            

2016 rok okres         

od 01-01-2016                           

do 30-09-2016

III kwartały 

narastająco          

2015 rok okres          

od 01-01-2015                           

do 30-09-2015

Przychody ze sprzedaży 823 176                373 543               188 422               89 826                 

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 817 396                362 603               187 099               87 196                 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 034)                  4 779                   (237)                     1 149                   

Zysk (strata) brutto (375)                     4 891                   (86)                       1 176                   

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (357)                     3 734                   (82)                       898                      

Zysk (strata) na działalności zaniechanej -                           -                           -                           -                           

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
(477)                     3 337                   (109)                     802                      

Całkowity dochód netto za okres (357)                     3 734                   (82)                       898                      

Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza 

jednostki dominującej (477)                     3 337                   (109)                     802                      

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (62 481)                (7 656)                  (14 302)                (1 841)                  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 115                       429                      26                        103                      

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41 529                  (4 114)                  9 506                   (989)                     

Przepływy pieniężne netto, razem (20 837)                (11 341)                (4 770)                  (2 727)                  

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

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w 

PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
-0,05 0,37 -0,01 0,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności 

kontynuowanej  (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki 

dominującej -0,05 0,37 -0,01 0,10

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

III kwartały 

narastająco            

2016 rok okres         

od 01-01-2016                           

do 30-09-2016

   2015 rok okres od 

01-01-2015                         

do 31-12-2015

III kwartały 

narastająco            

2016 rok okres         

od 01-01-2016                           

do 30-09-2016

   2015 rok okres od 

01-01-2015                         

do 31-12-2015

Aktywa, razem 134 091                85 945                 31 097                 20 168                 

Zobowiązania długoterminowe 1 992                    1 885                   462                      442                      

Zobowiązania krótkoterminowe 42 730                  28 356                 9 910                   6 654                   

Kapitał własny 89 369                  55 704                 20 726                 13 071                 

Kapitał akcyjny 36 360                  36 360                 8 432                   8 532                   

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,83 6,13 2,28 1,44

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
9,83 6,13 2,28 1,44

 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

 w tys. PLN w tys. EUR

 

 

  



 

  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 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 5 z 61 

 

 

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

PLN) za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. wraz z okresem porównywalnym. 

 

III kwartały 

narastająco            

2016 rok okres         

od 01-01-2016                           

do 30-09-2016

III kwartały 

narastająco          

2015 rok okres          

od 01-01-2015                           

do 30-09-2015

III kwartały 

narastająco            

2016 rok okres         

od 01-01-2016                           

do 30-09-2016

III kwartały 

narastająco          

2015 rok okres          

od 01-01-2015                           

do 30-09-2015

Przychody ze sprzedaży 4 996                   28 271                 1 144                   6 798                   

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 392                   24 495                 1 005                   5 890                   

Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 700)                  2 287                   (618)                     550                      

Zysk (strata) brutto (2 148)                  2 629                   (492)                     632                      

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 629)                  1 968                   (373)                     473                      

Zysk (strata) na działalności zaniechanej -                           -                           -                           -                           

Zysk (strata) netto (1 629)                  1 968                   (373)                     473                      

Całkowity dochód netto za okres (1 629)                  1 968                   (373)                     473                      

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 184)                  (13 665)                (2 102)                  (3 286)                  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34 759)                514                      (7 956)                  124                      

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (172)                     (24)                       (39)                       (6)                         

Przepływy pieniężne netto, razem (44 115)                (13 175)                (10 098)                (3 168)                  

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

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności 

kontynuowanej  (w PLN/EUR) -0,18 0,22 -0,04 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności 

kontynuowanej  (w PLN/EUR) -0,18 0,22 -0,04 0,05

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

III kwartały 

narastająco            

2016 rok okres         

od 01-01-2016                           

do 30-09-2016

   2015 rok okres od 

01-01-2015                         

do 31-12-2015

III kwartały 

narastająco            

2016 rok okres         

od 01-01-2016                           

do 30-09-2016

   2015 rok okres od 

01-01-2015                         

do 31-12-2015

Aktywa, razem 59 575                 70 470                 13 816                 16 536                 

Zobowiązania długoterminowe 1 854                   1 885                   430                      442                      

Zobowiązania krótkoterminowe 9 118                   18 353                 2 115                   4 307                   

Kapitał własny 48 603                 50 232                 11 272                 11 787                 

Kapitał akcyjny 36 360                 36 360                 8 432                   8 532                   

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,35 5,53 1,24 1,30

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,35 5,53 1,24 1,30

 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 01.01.2016 r. do 

30.09.2016 r. wraz z okresem porównywalnym. 

 

 

AKTYWA 30.09.2016 30.06.2016 31.12.2015 30.09.2015

A.  Aktywa trwałe 7 268 7 091 7 093 10 835

1. Rzeczowe aktywa trwałe 3 723 3 652 3 835 3 898

2. Wartość firmy 0 0 0 0

3. Wartości niematerialne 41 44 28 44

4. Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0 0

5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą

praw własności 
0 0 0 0

6. Długoterminowe aktywa finansowe 488 488 443 461

7. Należności długoterminowe 0 0 0 0

8. Kaucje zatrzymane długoterminowe 77 73 886 885

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 915 2 807 1 901 5 547

10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 27 0

B. Aktywa obrotowe 126 823 131 389 78 852 77 280

1. Produkcja w toku - obiekty w zabudowie 65 808 62 795

2. Zapasy pozostałe 69 69 69 72

3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 22 078 41 062 11 640 20 258

4. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe 4 187 12 197 11 425 7 353

5. Należności z tytułu podatku dochodowego 92 0 2 120 1 452

6. Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 2 048 1 737 247 17 087

7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 274 370 245 410

8. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 100

9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32 267 13 159 53 106 30 548

C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do

sprzedaży oraz związane z działalnoścą zaniechaną
0 0 0 0

Aktywa razem 134 091 138 480 85 945 88 115 
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PASYWA 30.09.2016 30.06.2016 31.12.2015 30.09.2015

A.  Kapitał własny 89 369 88 869 55 704 54 798

1. Kapitał podstawowy 36 360 36 360 36 360 36 360

2. Kapitał zapasowy 13 869 13 869 11 449 11 449

3. Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

4. Kapitał z aktualizacji wyceny 3 3 3 3

5. Zyski zatrzymane 3 209 3 209 1 477 1 477

6. Zysk/strata netto -477 -779 4 152 3 337

7. Udziały niekontrolujące 36 405 36 207 2 263 2 172

B. Zobowiązania długoterminowe 1 992 2 193 1 885 4 534

1.   Rezerwy długoterminowe 33 33 32 37

2.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 876 795 279 3 565

3.   Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 0 0 0 0

4.  Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0

5.   Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

6.   Kaucje otrzymane długoterminowe 1 083 1 365 1 574 932

C. Zobowiązania krótkoterminowe 42 730 47 418 28 356 28 783

1.   Rezerwy krótkoterminowe 163 1 186 318 1 426

2.   Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 12 000 21 508 0 0

3.   Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0

4.   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania
26 396 20 702 20 819 19 534

5.   Kaucje otrzymane krótkoterminowe 3 142 2 781 3 815 3 571

6.   Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 65 105

7.   Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę 

budowlaną
203 347 1 300 783

8.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 826 829 2 104 3 364

Pasywa razem 134 091 138 480 85 945 88 115
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2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. PLN) za okres od 01.01.2016 r. do 

30.09.2016 r. wraz z okresem porównywalnym. 

 

 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW 

(wariant kalkulacyjny)

III  kwartał 2016                 

od 01.07.2016      

do 30.09.2016

III kwartały 

narastająco            

2016 rok okres         

od 01-01-2016                           

do 30-09-2016

III  kwartał 2015                 

od 01.07.2015      

do 30.09.2015

III kwartały 

narastająco          

2015 rok okres          

od 01-01-2015                           

do 30-09-2015

I. Przychody ze sprzedaży 324 077 823 176 172 609 373 543 449 633    

II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 321 719 817 396 169 228 362 603 454 793    

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 358 5 780 3 381 10 940 (5 160)      

III. Koszty sprzedaży 107 107 0 0 107           

IV. Koszty ogólnego zarządu 1 630 5 996 1 625 5 279 717           

Zysk (strata) netto ze sprzedaży 621 -323 1 756 5 661 (5 984)      

V. Pozostałe przychody 81 340 1 075 1 315 (975)         

VI. Zysk z tytułu okazjonalnego nabycia 0 0 0 -               

VII. Pozostałe koszty 93 1 051 1 832 2 197 (1 146)      

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 609 -1 034 999 4 779 (5 813)      

VIII. Przychody finansowe 42 837 197 525 312           

IX. Koszty finansowe 33 178 45 98 80             

X.
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych

przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności 
0 0 0 0 -               

XI. Strata na sprzedaży udziałów 0 0 0 315 (315)         

Zysk (strata) brutto 618 -375 1 151 4 891 (5 266)      

XII. Podatek dochodowy 118 -18 232 1 157 (1 175)      

Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej 500 -357 919 3 734 (4 091)      

Zysk / strata na działalności zaniechanej 0 0 0 -               

Zysk (strata) netto za okres 500 -357 919 3 734 (4 091)      

XIII. Inne całkowite dochody netto 0 0 -               

Całkowity dochód netto za okres, w tym: 500 -357 919 3 734 (4 091)      

przypadający acjonariuszom jednostki dominującej 302 -477 846 3 337

przypadający udziałom niesprawującym kontroli 198 120 73 397
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3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN) za okres od 01.01.2016 r. do 

30.09.2016 r. wraz z okresem porównywalnym. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

III  kwartał 2016                 

od 01.07.2016      

do 30.09.2016

III kwartały 

narastająco            

2016 rok okres         

od 01-01-2016                           

do 30-09-2016

III  kwartał 2015                 

od 01.07.2015      do 

30.09.2015

III kwartały 

narastająco          

2015 rok okres          

od 01-01-2015                           

do 30-09-2015

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) brutto 618                 (375)                  1 151                 4 891                      

II. Korekty razem 28 263            (62 106)             (5 817)               (12 547)             

1.
Udział w zyskach (stratach) netto jedostek podporządkowanych

wycenianych metodą praw własności
-                      -                        -                        

2. Amortyzacja 85                    288                    113                    348                    

3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 8                     1                        8                        4                        

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 41                    76                      (19)                     (81)                     

5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (15)                  (27)                     (399)                   (5)                       

6. Zmiana stanu rezerw (1 023)              (154)                   1 294                 1 256                 

7. Zmiana stanu zapasów (3 014)              (61 789)              -                        6                        

8. Zmiana stanu należności i kaucji zatrzymanych 12 295             (4 169)                (5 133)                (6 381)                

9.
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów
20 732             3 293                 (3 321)                (2 229)                

10.
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych 

okresów
(621)                (1 331)                2 088                 (4 278)                

11. Utrata wartości aktywów finansowych -                      -                        -                        

12. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony (301)                1 630                 (949)                   (1 688)                

13. Inne korekty z działalności operacyjnej 76                    76                      501                    501                    

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 28 881            (62 481)             (4 666)               (7 656)               

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -                      -                        

I. Wpływy 111                 420                    10 394               11 268               

1. Odsetki otrzymane 43                   321                    85                      151                    

2. Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży -                      -                        -                        

3. Dywidendy otrzymane od podmiotów zależnych -                      -                        -                        

4. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (udziały) -                      -                        -                        730                    

5. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych  dostępnych do sprzedaży -                      -                        -                        

6. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 68                    99                      9                        87                      

7. Spłata pożyczek krótkoterminowych podmiotom powiązanym -                      -                        10 300               10 300                

II. Wydatki 206                 305                    16                      10 839               

1. Nabycie aktywów finansowych -                      50                      -                        

2. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 206                  255                    11                      449                    

3. Nabycie innych wartości niematerialnych -                      -                        5                        90                      

4. Inwestycje w nieruchomości -                      -                        -                        

5. Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym -                      -                        -                        10 300                

6. Inne wydatki -                        -                        

III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (95)                  115                    10 378               429                    

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -                      -                        -                        

I. Wpływy (9 508)             42 003               -                        -                        

1. Wpływy z emisji udziałów nie dających kontroli -                      30 003                -                        

2. Wpływ z emisji obligacji zamiennych na akcje -                      -                        -                        

3. Otrzymane kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bieżącym) (9 508)              12 000                -                        

4. Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym -                      -                        -                        

5. Wpływ z tyt. sprzedaży udziałów bez utraty kontroli -                        -                        

II. Wydatki 164                 474                    24                      4 114                 

1. Odsetki 164                  474                    24                      24                      

2. Spłata kredytów i pożyczek -                      -                        -                        4 090                 

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) (9 672)             41 529              (24)                    (4 114)               

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 19 114            (20 837)             5 688                 (11 341)             

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym 19 108            (20 839)             5 679                 (11 348)             

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (6)                    (2)                       (9)                       (7)                       

F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego 13 159            53 106               24 869               41 896               

G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+/-E) 32 267            32 267               30 548               30 548               

- o ograniczonej możliwości dysponowania -                      599                    -                        
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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 01.01.2016 r. 

do 30.09.2016 r.. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 

kapitale własnym

Kapitał 

podstawowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał                    

z aktualizacji 

wyceny 

Zyski 

zatrzymane

Zysk / strata                     

z roku 

bieżącego 

przypadająca 

na 

akcjonariusza 

jednostki 

dominującej

Razem

Saldo na dzień 01.01.2016 roku             36 360             11 449                      3               5 629             53 441                 2 263               55 704 

Zmiany zasad rachunkowości                       -                         - 

Korekty błędów podstawowych                       -                         - 

Bilans otwarcia po zmianach             36 360             11 449                      3               5 629                       -             53 441                 2 263               55 704 

Zmiany w kapitale własnym:                       -               2 420                       -             (2 420)                (477)                (477)               34 142               33 665 

Zysk/ strata za rok obrotowy                (477)                (477)                    120                   (357)

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                       -               2 420                       -             (2 420)                       -                       -               34 022               34 022 

w tym: zysk za 2015 rok - na kapitał zapasowy               2 420             (2 420)                       -                         - 

w tym: zysk za 2015 rok - dywidenda                       -                         - 

Założenie spółki komandytowej Centrum 

Nowoczesnych Technologii S.A. s.k. - udziały 

niekontrolujące

                      -               34 022               34 022 

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

Stan na dzień 30.09.2016 roku             36 360             13 869                      3               3 209                (477)             52 964               36 405               89 369 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Udziały 

niekontrolujące

Kapitał własny 

ogółem

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) za okres od 01.01.2016 r. 

do 30.06.2016 r. 

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 

kapitale własnym

Kapitał 

podstawowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał                    

z aktualizacji 

wyceny 

Zyski 

zatrzymane

Zysk / strata                     

z roku 

bieżącego 

przypadająca 

na 

akcjonariusza 

jednostki 

dominującej

Razem

Saldo na dzień 01.01.2016 roku             36 360             11 449                      3               5 629             53 441                 2 263               55 704 

Zmiany zasad rachunkowości                       -                         - 

Korekty błędów podstawowych                       -                         - 

Bilans otwarcia po zmianach             36 360             11 449                      3               5 629                       -             53 441                 2 263               55 704 

Zmiany w kapitale własnym:                       -               2 420                       -             (2 420)                (779)                (779)               33 944               33 165 

Zysk/ strata za rok obrotowy                (779)                (779)                     (78)                   (857)

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                       -               2 420                       -             (2 420)                       -                       -               34 022               34 022 

w tym: zysk za 2015 rok - na kapitał zapasowy               2 420             (2 420)                       -                         - 

w tym: zysk za 2015 rok - dywidenda                       -                         - 

Założenie spółki komandytowej Centrum 

Nowoczesnych Technologii S.A. s.k. - udziały 

niekontrolujące

                      -               34 022               34 022 

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

Stan na dzień 30.06.2016 roku             36 360             13 869                      3               3 209                (779)             52 662               36 207               88 869 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Udziały 

niekontrolujące

Kapitał własny 

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

do 31.12.2015 r.. 

 

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w 

kapitale własnym

Kapitał 

podstawowy

Kapitał 

zapasowy

Kapitał                    

z aktualizacji 

wyceny 

Zyski 

zatrzymane

Zysk / strata                     

z roku 

bieżącego 

przypadająca 

na 

akcjonariusza 

jednostki 

dominującej

Razem

Saldo na dzień 01.01.2015 roku             36 360             11 037                      3               5 979             53 379               53 379 

Zmiany zasad rachunkowości                       -                         - 

Korekty błędów podstawowych                       -                         - 

Bilans otwarcia po zmianach             36 360             11 037                      3               5 979                       -             53 379                         -               53 379 

Zmiany w kapitale własnym:                       -                  412                       -             (4 502)               4 152                    62                 2 263                 2 325 

Zysk/ strata za rok obrotowy               4 152               4 152                    488                 4 640 

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                       -                  412                       -             (4 502)                       -             (4 090)                 1 775                (2 315)

w tym: zysk za 2014 rok - na kapitał zapasowy                  412                (412)                       -                         - 

w tym: zysk za 2014 rok - dywidenda             (4 090)             (4 090)                (4 090)

Sprzedaż udziałów - udziały niekontrolujące                       -                 1 775                 1 775 

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

Stan na dzień 31.12.2015 roku             36 360             11 449                      3               1 477               4 152             53 441                 2 263               55 704 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Udziały 

niekontrolujące

Kapitał własny 

ogółem

 

 

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

do 30.09.2015 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 01.01.2015 roku             36 360             11 037                      3               5 979             53 379               53 379 

Zmiany zasad rachunkowości                       -                         - 

Korekty błędów podstawowych                       -                         - 

Bilans otwarcia po zmianach             36 360             11 037                      3               5 979                       -             53 379                         -               53 379 

Zmiany w kapitale własnym:                       -                  412                       -             (4 502)               3 337                (753)                 2 172                 1 419 

Zysk/ strata za rok obrotowy jednostki 

dominującej
              3 337               3 337                 3 337 

Zysk/ strata za rok obrotowy przypadający 

udziałom mniejszości
                      -                    324                    324 

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                       -                  412                       -             (4 502)                       -             (4 090)                 1 848                (2 242)

w tym: zysk za 2014 rok - na kapitał zapasowy                  412                (412)                       -                         - 

w tym: zysk za 2014 rok - dywidenda             (4 090)             (4 090)                (4 090)

Sprzedaż udziałów - udziały niekontrolujące                       -                 1 848                 1 848 

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

Stan na dzień 30.09.2015 roku             36 360             11 449                      3               1 477               3 337             52 626                 2 172               54 798 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Udziały 

mniejszości

Kapitał własny 

ogółem

 

 

 



 

  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 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 12 z 61 

 

III. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE 

FINANSOWE CNT S.A. 

 

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. PLN) za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. wraz 

z okresem porównywalnym. 

 

 

 

AKTYWA 30.09.2016 30.06.2016 31.12.2015 30.09.2015

A.  Aktywa trwałe 47 731          47 590          12 685          16 195          

1. Rzeczowe aktywa trwałe 3 473            3 597            3 760            3 812            

2. Wartość firmy

3. Wartości niematerialne 34                 36                 18                 34                 

4. Nieruchomości inwestycyjne

5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą

praw własności 

6. Długoterminowe aktywa finansowe 41 333          41 333          6 283            6 301            

7. Należności długoterminowe

8. Kaucje zatrzymane długoterminowe 44                 40                 853               852               

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 823            2 557            1 771            5 196            

10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24                 27                 

B. Aktywa obrotowe 11 844          22 279          57 785          53 141          

1. Zapasy 69                 69                 69                 72                 

2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 6 184            16 204          5 987            13 118          

3. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe 25                 34                 1 829            1 829            

4. Należności z tytułu podatku dochodowego -                    -                    1 996            1 452            

5. Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną 2 048            1 737            247               17 087          

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 97                 164               121               250               

7. Krótkoterminowe aktywa finansowe 

8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 421            4 071            47 536          19 333          

C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do

sprzedaży oraz związane z działalnoścą zaniechaną

Aktywa razem           59 575           69 869           70 470           69 336 
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PASYWA 30.09.2016 30.06.2016 31.12.2015 30.09.2015

A.  Kapitał własny 48 603          49 262          50 232          49 780          

1. Kapitał podstawowy 36 360          36 360          36 360          36 360          

2. Kapitał zapasowy 13 869          13 869          11 449          11 449          

3. Akcje własne (wielkość ujemna)

4. Kapitał z aktualizacji wyceny 3                   3                   3                   3                   

5. Zyski zatrzymane -                    -                    

6. Zysk/strata netto (1 629)          (970)             2 420            1 968            

B. Zobowiązania długoterminowe 1 854            2 128            1 885            4 531            

1.   Rezerwy długoterminowe 33                 33                 32                 37                 

2.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 812               730               279               3 562            

3.   Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki

4.  Długoterminowe zobowiązania finansowe 

5.   Zobowiązania długoterminowe

6.   Kaucje otrzymane długoterminowe 1 009            1 365            1 574            932               

C. Zobowiązania krótkoterminowe 9 118            18 479          18 353          15 025          

1.   Rezerwy krótkoterminowe 74                 97                 229               34                 

2.   Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 9 008            

3.   Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 

4.   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania
5 247            5 628            11 483          7 712            

5.   Kaucje otrzymane krótkoterminowe 3 133            2 771            3 815            3 571            

6.   Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego -                    -                    -                    -                    

7.   Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę 

budowlaną
203               347               1 300            783               

8.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 461               628               1 526            2 925            

Pasywa razem 59 575          69 869          70 470          69 336          
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2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. PLN) za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. wraz 

z okresem porównywalnym. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

(wariant kalkulacyjny)

III  kwartał 

2016                 

od 01.07.2016      

do 30.09.2016

III kwartały 

narastająco            

2016 rok okres         

od 01-01-2016                           

do 30-09-2016

III  kwartał 

2015                 

od 01.07.2015      

do 30.09.2015

III kwartały 

narastająco          

2015 rok okres          

od 01-01-2015                           

do 30-09-2015

I. Przychody ze sprzedaży 898 4 996 11 159 28 271

II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 856 4 392 10 350 24 495

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 42 604 809 3 776

III. Koszty sprzedaży 0 0 0 0

IV. Koszty ogólnego zarządu 682 2 612 808 2 361

Zysk (strata) netto ze sprzedaży -640 -2 008 1 1 415

V. Pozostałe przychody 181 620 1 132 1 755

VI Pozostałe koszty 355 1 312 532 883

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -814 -2 700 601 2 287

VII. Przychody finansowe 5 729 158 420

VIII. Koszty finansowe 33 177 52 78

IX.
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych

przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności 
0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -842 -2 148 707 2 629

X. Podatek dochodowy -183 -519 148 661

Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej -659 -1 629 559 1 968

Zysk / strata na działalności zaniechanej 0 0 0

Zysk (strata) netto za okres -659 -1 629 559 1 968

XI. Inne całkowite dochody netto 0 0

Całkowity dochód netto za okres -659 -1 629 559 1 968
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3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN) za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. 

wraz z okresem porównywalnym. 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

III  kwartał 2016                 

od 01.07.2016      

do 30.09.2016

III kwartały 

narastająco            

2016 rok okres         

od 01-01-2016                           

do 30-09-2016

III  kwartał 2015                 

od 01.07.2015      

do 30.09.2015

III kwartały 

narastająco          

2015 rok okres          

od 01-01-2015                           

do 30-09-2015

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) brutto (842)                (2 148)             707                 2 629              

II. Korekty razem 9 162              (7 036)             (5 847)             (16 294)           

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

metodą praw własności
-                      

2. Amortyzacja 74                   242                 102                 317                 

3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2                     (1)                    (1)                    (3)                    

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (50)                  (139)                20                   24                   

5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (15)                  (27)                  (8)                    (19)                  

6. Zmiana stanu rezerw (23)                  (154)                (6)                    (44)                  

7. Zmiana stanu zapasów -                      -                      6                     

8. Zmiana stanu należności i kaucji zatrzymanych 9 714               615                 (1 917)             (2 119)             

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (519)                (8 580)             (5 381)             (9 564)             

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów (97)                  (1 065)             1 930               (3 696)             

11. Utrata wartości aktywów finansowych -                      

12. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony -                      1 997               (726)                (1 336)             

13. Inne korekty z działalności operacyjnej 76                   76                   140                 140                 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 8 320              (9 184)             (5 140)             (13 665)           

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 80                   4 333              10 355            11 163            

1. Odsetki otrzymane 12                   234                 46                   46                   

2. Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży -                      -                      

3. Dywidendy otrzymane od podmiotów zależnych -                      -                      

4. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (udziały) -                      -                      730                 

5. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych  dostępnych do sprzedaży -                      -                      

6. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 68                   99                   9                     87                   

7. Spłata pożyczek krótkoterminowych od podmiotów powiązanych -                      4 000               10 300             10 300             

II. Wydatki -                      39 092            11                   10 649            

1. Nabycie aktywów finansowych -                      35 055             -                      

2. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -                      37                   11                   349                 

3. Nabycie innych wartości niematerialnych -                      -                      

4. Inwestycje w nieruchomości -                      -                      

5. Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym -                      4 000               -                      10 300             

6. Inne wydatki -                      -                      

III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 80                   (34 759)           10 344            514                 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -                      -                      

I. Wpływy (9 008)             -                      -                      -                      

1. Wpływy z emisji udziałów nie dających kontroli -                      -                      

2. Wpływ z emisji obligacji zamiennych na akcje -                      -                      

3. Otrzymane kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bieżącym) (9 008)             -                      

4. Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym -                      -                      

II. Wydatki 42                   172                 24                   24                   

1. Odsetki 42                   172                 24                   24                   

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) (9 050)             (172)                (24)                  (24)                  

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (650)                (44 115)           5 180              (13 175)           

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym (650)                (44 115)           5 180              (13 175)           

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -                      

F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego 4 071              47 536            14 153            32 508            

G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+/-E) 3 421              3 421              19 333            19 333            

- o ograniczonej możliwości dysponowania -                      

 
 



 

  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 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 16 z 61 

 

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 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 01.01.2016 roku             36 360             11 449                      3               2 420             50 232             50 232 

Zmiany zasad rachunkowości                       -                       - 

Korekty błędów podstawowych                       -                       - 

Bilans otwarcia po zmianach             36 360             11 449                      3               2 420                       -             50 232             50 232 

Zmiany w kapitale własnym:                       -               2 420                       -             (2 420)             (1 629)             (1 629)             (1 629)

Zysk/ strata za rok obrotowy             (1 629)             (1 629)             (1 629)

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                       -               2 420                       -             (2 420)                       -                       - 

w tym: zysk za 2015 rok - na kapitał zapasowy               2 420             (2 420)                       -                       - 

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

Stan na dzień 30.09.2019 roku             36 360             13 869                      3                       -             (1 629)             48 603             48 603 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Kapitał własny 

ogółem

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 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 01.01.2016 roku             36 360             11 449                      3               2 420             50 232             50 232 

Zmiany zasad rachunkowości                       -                       - 

Korekty błędów podstawowych                       -                       - 

Bilans otwarcia po zmianach             36 360             11 449                      3               2 420                       -             50 232             50 232 

Zmiany w kapitale własnym:                       -               2 420                       -             (2 420)                (970)                (970)                (970)

Zysk/ strata za rok obrotowy                (970)                (970)                (970)

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                       -               2 420                       -             (2 420)                       -                       - 

w tym: zysk za 2015 rok - na kapitał zapasowy               2 420             (2 420)                       -                       - 

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

Stan na dzień 30.06.2016 roku             36 360             13 869                      3                       -                (970)             49 262             49 262 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Kapitał własny 

ogółem
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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               4 502             51 902             51 902 

Zmiany zasad rachunkowości                       -                       - 

Korekty błędów podstawowych                       -                       - 

Bilans otwarcia po zmianach             36 360             11 037                      3               4 502                       -             51 902             51 902 

Zmiany w kapitale własnym:                       -                  412                       -             (4 502)               2 420             (1 670)             (1 670)

Zysk/ strata za rok obrotowy               2 420               2 420               2 420 

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                       -                  412                       -             (4 502)             (4 090)             (4 090)

w tym: zysk za 2014 rok - na kapitał zapasowy                  412                (412)                       -                       - 

w tym: zysk za 2014 rok - dywidenda             (4 090)             (4 090)             (4 090)

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

Stan na dzień 31.12.2015 roku             36 360             11 449                      3                       -               2 420             50 232             50 232 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Kapitał własny 

ogółem

 

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. PLN) za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 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               4 502             51 902             51 902 

Zmiany zasad rachunkowości                       -                       - 

Korekty błędów podstawowych                       -                       - 

Bilans otwarcia po zmianach             36 360             11 037                      3               4 502                       -             51 902             51 902 

Zmiany w kapitale własnym:                       -                  412                       -             (4 502)               1 968             (2 122)             (2 122)

Zysk/ strata za rok obrotowy               1 968               1 968               1 968 

Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)                       -                  412                       -             (4 502)             (4 090)             (4 090)

w tym: zysk za 2014 rok - na kapitał zapasowy                  412                (412)                       -                       - 

w tym: zysk za 2014 rok - dywidenda             (4 090)             (4 090)             (4 090)

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

Stan na dzień 30.09.2015 roku             36 360             11 449                      3                       -               1 968             49 780             49 780 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki 

Kapitał własny 

ogółem
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IV. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CNT S.A. 

 

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

 

Centrum Nowoczesnych Technologii 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 S.A., 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, głównie:  

- roboty związane z budową obiektów kubaturowych, 

- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,  

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

wodociągowych i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót żelbetowych oraz budowa  

i remonty dróg.  

 

CNT S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z budową 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej (rurociągów, sieci wodno-kanalizacyjnych 

i ściekowych, oczyszczalni, przepompowni i tłoczni ścieków, hal przemysłowych, dróg, 

mostów, tuneli i wiaduktów, etc.). 

 

Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 

2016 roku:  

 

 Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu  

 Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu  
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W dniu 19 lutego 2016 roku Spółka powzięła informację o złożeniu z tym samym dniem 

rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu CNT S.A. Pana Piotra Jakuba Kwiatka (Raport 

bieżący nr 17/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku).  

 

W związku z powyższym od dnia 19 lutego 2016 roku do dnia sporządzenia niniejszego 

sprawozdania Zarząd Spółki jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi Prezes Zarządu Pan 

Jacek Taźbirek. 

 

W dniu 15 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o jednoosobowym 

składzie Zarządu kolejnej trzyletniej kadencji trwającej do dnia odbycia Walnego 

Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jacka Taźbirka do pełnienia funkcji 

Prezesa Zarządu Spółki kolejnej kadencji.  

 

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

30 września 2016 roku: 

 

 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. 
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2. Informacje o Grupie Kapitałowej oraz struktura organizacyjna Grupy 

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

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

 

 
 

*) Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. jest jedynym komplementariuszem Centrum 

Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp. k. uprawnionym do reprezentowania spółki 

zależnej i prowadzenia jej spraw oraz odpowiadającym w pełni za jej zobowiązania. 

Komplementariusz (Emitent) wniósł wkłady, stanowiące 51% kapitału podstawowego spółki 

komandytowej. 

 

Emitent w III kwartale 2016 roku obejmował skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

wskazane poniżej spółki należące do Grupy Kapitałowej CNT: 

 

 Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (spółka dominująca),  

 GET EnTra Sp. z o.o. (spółka zależna), 

 Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa (spółka 

zależna).  

 



 

  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 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 21 z 61 

Spółka Energopol – Południe Sp. z o.o. została przez Emitenta wyłączona z konsolidacji  

w III kwartale 2016 roku z uwagi na kryterium istotności. 

Do końca III kwartału 2016 r. spółka zależna była w trakcie organizacji działalności, nie 

pozyskała kontraktów, nie uzyskała żadnych istotnych przychodów poza Grupą. Spółka 

ponosiła głównie koszty stałe oraz związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Suma 

bilansowa na koniec 30.09.2016 r wyniosła 683 tys. PLN.  

Przychody spółki zależnej Energopol - Południe Sp. z o.o. wynikają jedynie z usług jakie 

spółka świadczy na rzecz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej CNT S.A., tj. na rzecz 

CNT S.A. - usługi m.in. w zakresie rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących 

procesów inwestycyjnych z udziałem Emitenta oraz na rzecz Centrum Nowoczesnych 

Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa - usługi w zakresie nadzoru i koordynacji 

procesu budowlanego inwestycji deweloperskiej prowadzonej w Krakowie na 

nieruchomościach spółki komandytowej. 

Spółka Energopol - Południe Sp. z o.o. uzyskała zysk na koniec III kwartału 2016 roku 

w wysokości: 509 tys. PLN. Zarówno przychody, jak i wynik na poziomie konsolidacji byłby 

wyłączony i nie miałby istotnego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej CNT S.A..    

 

Poniżej zamieszczono informacje nt. poszczególnych spółek zależnych wchodzących w skład 

Grupy Kapitałowej CNT. 

 

GET EnTra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 

 

GET EnTra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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. 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.  

 

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 

września 2016 roku:  

 

 Zbigniew Kędzierski – Prezes Zarządu  

 Tomasz Krzyżewski – Członek Zarządu  
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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  

01 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 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. 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 całej Ceny 

Sprzedaży, w dniu 1 kwietnia 2015 roku 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 (Raport bieżący nr 38/2015 roku z dnia 2 kwietnia 2015 roku). 

 

W związku z powyższym na dzień 30 września 2016 roku oraz na dzień sporządzenia 

niniejszego Sprawozdania Emitent posiada 80% udziałów w spółce zależnej GET EnTra  

Sp. z o.o. 

 

 

Energopol-Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 

 

Dnia 4 stycznia 2016 roku w związku z zawiązaniem nowej spółki i wniesieniem wkładu 

kapitałowego Emitent objął 100% udziałów Spółki Energopol-Południe Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – 

Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000601400, NIP: 644-351-54- 85, REGON: 363795544.  
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Kapitał zakładowy Spółki Energopol – Południe Sp. z o.o. wynosi 50 000 PLN i dzieli się na 

50 udziałów o wartości nominalnej 1 000 PLN każdy i został opłacony gotówką ze środków 

własnych Emitenta. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. jest jedynym wspólnikiem 

Spółki zależnej posiadającym udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego oraz 100% 

głosów na Zgromadzeniu Wspólników Energopol - Południe Sp. z o.o.  

 

Zarząd Energopol – Południe Sp. z o.o. jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu od dnia 

zawiązania spółki do dnia sporządzenia niniejszego raportu za III kwartał 2016 roku jest Pan 

Jacek Taźbirek. Spółka zależna kontynuuje wieloletnie tradycje na rynku budowlanym  

i koncentruje swoją działalność przede wszystkim w sektorze budownictwa 

infrastrukturalnego, przy wykorzystaniu wsparcia w zakresie potencjału kadrowego, 

technicznego, gwarancyjnego czy referencyjnego Emitenta.  

 

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa: 

 

Dnia 5 kwietnia 2016 roku Emitent złożył w trybie elektronicznym wniosek o zawiązanie 

nowej spółki zależnej - spółki komandytowej pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii 

Spółka Akcyjna spółka komandytowa  z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11,  

41-200 Sosnowiec. W dniu 6 kwietnia 2016 roku Centrum Nowoczesnych Technologii 

Spółka Akcyjna spółka komandytowa  z siedzibą w Sosnowcu została zarejestrowana w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000611731, 

NIP: 644-351-65-79, REGON: 364137493.  

 

Przedmiotem przeważającej działalności spółki komandytowej jest prowadzenie robót 

budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Jedynym podmiotem uprawnionym do reprezentowania Centrum Nowoczesnych Technologii 

Spółka Akcyjna spółka komandytowa oraz uprawnionym do prowadzenia jej spraw jest 

komplementariusz tj. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. w imieniu którego działa Pan 

Jacek Taźbirek, Prezes Zarządu CNT S.A.  

Z kolei komandytariuszem tej spółki jest Pan Zbigniew Marek Jakubas.  

Komplementariusz zobowiązany jest do wniesienia wkładu w kwocie 5 tys. PLN gotówką 

i odpowiada za zobowiązania Spółki zależnej bez ograniczeń.  

Komandytariusz zobowiązany jest natomiast do wniesienia wkładu w kwocie 2 tys. PLN 

i odpowiadał do wysokości sumy komandytowej równej 2 tys. PLN;  

 

Następnie w dniu 13 kwietnia 2016 roku Emitent jako komplementariusz Spółki zależnej 

wraz z pozostałymi wspólnikami Spółki zależnej wyraził zgodę na: 

• nabycie przez Spółkę zależną od KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości oraz budowli, budynków i urządzeń stanowiących odrębny od 

gruntu, na jakim są posadowione, przedmiot prawa własności zlokalizowanych w Krakowie 

w rejonie ulic Wrocławskiej i Racławickiej, dzielnica Krowodrza, obręb ewidencyjny nr 45, o 

powierzchni około 54 tys. m2,  

• przystąpienie do Spółki zależnej nowego wspólnika jako komandytariusza Pana Zbigniewa 

Jana Napierały, który wniósł w dniach 13 oraz 14 kwietnia 2016 roku wkład pieniężny 
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w wysokości 5 000 tys. PLN i będzie odpowiadał do wysokości sumy komandytowej równej 

2 tys. PLN;  

• zmianę umowy spółki w sprawie zobowiązania do wniesienia wkładu pieniężnego przez 

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna (komplementariusza) w wysokości 35 

005 tys. PLN, oraz Pana Zbigniewa Marka Jakubasa (komandytariusza) do wniesienia wkładu 

pieniężnego w wysokości 15 002 tys. PLN. Oba wkłady zostały wniesione do dnia 14 

kwietnia 2016 roku. 

Następnie w dniu 21 kwietnia 2016 roku Emitent jako komplementariusz Spółki zależnej 

wraz z pozostałymi wspólnikami Spółki zależnej wyraził zgodę na przystąpienie do Spółki 

zależnej trzech nowych wspólników jako komandytariuszy:  

• Komandytariusz I - "Energopol - Warszawa" Spółka Akcyjna: wkład niepieniężny w postaci 

wierzytelności i pieniężny w łącznej wysokości 2 010 tys. złotych, i będzie odpowiadał do 

wysokości sumy komandytowej równej 2 tys.  PLN. Wkład pieniężny został wniesiony w 

dniu 22 kwietnia 2016 roku,  

• Komandytariusz II - "Energopol - Trade" Spółka Akcyjna: wkład niepieniężny w postaci 

wierzytelności i pieniężny w łącznej wysokości 2 010 tys. złotych, i będzie odpowiadał do 

wysokości sumy komandytowej równej 2 tys. PLN. Wkład pieniężny został wniesiony w dniu 

22 kwietnia 2016 roku,  

• Komandytariusz III - "La Mania" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: wkład 

pieniężny w wysokości 10 000 tys. PLN i będzie odpowiadał do wysokości sumy 

komandytowej równej 2 tys. PLN. Wkład pieniężny został wniesiony w dniu 22 kwietnia 

2016 roku.  

 

W dniu 21 kwietnia 2016 roku wspólnicy przyjęli tekst jednolity umowy Spółki.  

 

Działalność spółki komandytowej skoncentrowana jest na inwestycji realizowanej na 

nieruchomościach nabytych przez spółkę zależną, a zlokalizowanych w Krakowie przy ul. 

Wrocławskiej 53 (Raport bieżący nr 36/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku oraz raport 

bieżący nr 40/2016 z 23 kwietnia 2016 roku). Na w/w nieruchomościach spółka zależna 

planuje zrealizowanie inwestycji deweloperskiej w postaci budowy osiedla mieszkaniowego 

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzedaż lokali mieszkalnych 

i użytkowych. 

 

 

 

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  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. 

 



 

  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 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 25 z 61 

 

Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

Do końca III kwartału 2016 r. Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy 

i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet 

ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do 

stosowania w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące 

w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2016 r.  

Przyjęcie nowych i zatwierdzonych przez UE standardów i interpretacji nie spowodowało 

zmian w zasadach rachunkowości Spółki wpływających na wielkości wykazywane 

w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za III kwartał 2016 r. oraz okres porównywalny. 

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2016 

Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane 

przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do 

stosowania w UE wchodzą w życie po raz pierwszy w roku 2016: 

·         Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” – dokonane 

zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, 

MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na 

rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 17 

grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających 

się 1 lutego 2015 lub po tej dacie), opublikowane w dniu 12 grudnia 2013 roku. Dokonano 

zmian do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania 

dorocznych poprawek do Standardów (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, 

MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i 

uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe 

w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. 

Najważniejsze z nich to nowe lub zmienione wymogi dotyczące: (i) definicji „warunku 

nabycia uprawnień”; (ii) rozliczania zapłaty warunkowej w połączeniu przedsięwzięć; (iii) 

agregacji segmentów operacyjnych i uzgodnienia sumy aktywów segmentów 

sprawozdawczych do aktywów jednostki; (iv) wyceny krótkoterminowych należności i 

zobowiązań; (v) proporcjonalnego przekształcenia skumulowanego umorzenia w modelu 

przeszacowania oraz (vi) definicji kluczowych członków kierownictwa. 

 

·         Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Programy określonych 

świadczeń: składki pracownicze - zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku 

(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 

roku lub po tej dacie), zostały opublikowane przez RMSR w dniu 21 listopada 2013 roku. 

Pomniejsze zmiany dotyczą zakresu zastosowania standardu do składek od pracowników 

lub osób trzecich płaconych na rzecz programów określonych świadczeń. Celem zmian 

jest uproszczenie rozliczania składek, które są niezależne od liczby przepracowanych lat 

pracy (np. składek pracowniczych obliczanych jako stały procent wynagrodzenia). 
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·         Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo” – 

Rolnictwo: uprawy roślinne – zatwierdzone w UE w dniu 23 listopada 2015 roku 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 

roku lub po tej dacie), zostały opublikowane przez RMSR w dniu 30 czerwca 2014 roku. 

Zmiany włączają uprawy roślinne, które są wykorzystywane wyłącznie w celu wzrostu 

produktów, w zakres MSR 16 i w związku z tym rozliczane one są w taki sam sposób jak 

rzeczowe aktywa trwałe. 

 

·         Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – Rozliczanie nabycia udziałów 

we wspólnych operacjach – zatwierdzone w UE w dniu 24 listopada 2015 roku 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 

roku lub po tej dacie), opublikowane przez RMSR w dniu 6 maja 2014 roku. Zmiany 

dostarczają nowe wskazówki w zakresie sposobu rozliczania nabycia udziałów we 

wspólnych operacjach mającego formę przedsięwzięcia. 

 

·         Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa 

niematerialne” – Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych – 

zatwierdzone w UE w dniu 2 grudnia 2015 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), zostały 

opublikowane przez RMSR w dniu 12 maja 2014 roku. Zmiany precyzują, że stosowanie 

metod opartych na przychodach do obliczania amortyzacji środka trwałego nie jest 

właściwe, ponieważ przychody uzyskane z działalności, która obejmuje wykorzystanie 

aktywów na ogół odzwierciedla czynniki inne niż konsumowania korzyści 

ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów. Zmiany precyzują również, 

że przyjęcie przychodu jako podstawy pomiaru zużycia korzyści ekonomicznych 

pochodzących z danego składnika aktywów niematerialnych jest co do zasady uważane za 

nieodpowiedne. Dopuszczalne są jednak odstępstwa od tej zasady w ściśle określonych 

okolicznościach. 

 

·         Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014)” – dokonane 

zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5, 

MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i 

uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 15 grudnia 2015 roku (obowiązujące w 

odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub po tej dacie); 

opublikowane w dniu 25 września 2014 roku. Dokonano zmian do różnych standardów i 

interpretacji w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do Standardów 

(MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie 

niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane 

ujęcie księgowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność 

interpretacji. Poprawki zawierają nowe lub zmienione wymogi dotyczące: (i) zmiany w 

metodach zbycia; (ii) kontraktów usługowych; (iii) zastosowania poprawek do MSSF 7 w 

skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych; (iv) Stopa dyskonta: emisje na 

rynkach regionalnych; (v) ujawniania informacji „w innym miejscu śródrocznego raportu 

finansowego”. 

 

·         Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Inicjatywa w 

odniesieniu do ujawnień – zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2015 roku 
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(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 

roku lub po tej dacie), opublikowane w dniu 18 grudnia 2014 roku. Zmiany do MSR 1 

mają na celu zachęcanie jednostek do zastosowania profesjonalnego osądu w celu 

określenia, jakie informacje podlegają ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym jednostki. 

Na przykład, zmiany określają jasno, że istotność ma zastosowanie do całości 

sprawozdania finansowego oraz że włączanie nieistotnych informacji może zmniejszyć 

przydatność ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Ponadto zmiany wyjaśniają, że 

jednostki powinny korzystać z profesjonalnego osądu w celu ustalenia, gdzie i w jakiej 

kolejności zaprezentować ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. 

 

·         Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – Metoda praw 

własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych – zatwierdzone w UE w dniu 

18 grudnia 2015 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), opublikowane przez RMSR 

w dniu 12 sierpnia 2014 roku. Zmiany mają na celu przywrócenie metody praw własności 

jako dodatkowej opcji rozliczania inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych 

przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych w jednostkowych sprawozdaniach 

finansowych jednostek. 

W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na 

dotychczas stosowaną politykę rachunkowości jednostki.  

Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania 

w UE  

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od 

regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z 

wyjątkiem poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu 

na dzień publikacji sprawozdania finansowego nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania 

w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej): 

·         MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku jest 

standardem zastępującym MSR 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”. 

MSSF 9 określa wymogi w zakresie ujmowani i wyceny, utraty wartości, zaprzestania 

ujmowania oraz rachunkowości zabezpieczeń.  

Klasyfikacja i wycena - MSSF 9 wprowadza nowe podejście do klasyfikacji aktywów 

finansowych, która uzależniona jest od charakterystyki przepływów pieniężnych oraz 

modelu biznesowego związanymi z danymi aktywami. Takie jednolite podejście oparte na 

zasadach zastępuje istniejące wymagania oparte na regułach zgodnie z MSR 39. Nowy 

model skutkuje również ujednoliceniem modelu utraty wartości w stosunku do wszystkich 

instrumentów finansowych. 

Utrata wartości - MSSF 9 wprowadza nowy model utraty wartości ustalanej w oparciu o 

oczekiwane straty, który wymaga bieżącego uznawania oczekiwanych strat kredytowych. 

W szczególności, nowy standard wymaga, aby jednostki ujmowały oczekiwane strat 

kredytowe w momencie kiedy instrumenty finansowe są ujmowane po raz pierwszy oraz 
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ujmowały wszelkie oczekiwane straty z całego okresu życia instrumentów w szybszy niż 

dotychczas sposób. 

Rachunkowość zabezpieczeń - MSSF 9 wprowadza zreformowany model rachunkowości 

zabezpieczeń, z rozszerzonymi wymaganiami ujawnień o działalności zarządzania 

ryzykiem. Nowy model stanowi znaczącą zmianę rachunkowości zabezpieczeń, która ma 

na celu dostosowanie zasad rachunkowości do praktycznej działalności zarządzania 

ryzykiem.  

Własne ryzyko kredytowe - MSSF 9 usuwa zmienność wyniku finansowego, 

powodowaną przez zmiany ryzyka kredytowego zobowiązań wyznaczonych do wyceny w 

wartości godziwej. Ta zmiana oznacza, że zyski na zobowiązaniach spowodowane 

pogorszeniem własnego ryzyka kredytowego jednostki nie są ujmowane w rachunku 

zysków i strat. 

 

·         MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności”, został opublikowany przez 

RMSR w dniu 30 stycznia 2014 roku. Standard ten ma na celu umożliwienie podmiotom 

stosującym MSSF po raz pierwszy, a które obecnie ujmują odroczone salda z działalności 

regulacyjnej zgodnie z ich poprzednimi ogólnie przyjętymi zasad rachunkowości, 

kontynuację ujmowania tych sald po przejściu na MSSF. 

 

·         MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, został opublikowany przez RMSR w 

dniu 28 maja 2014 roku, doprecyzowany w dniu 12 kwietnia 2016 roku. Standard ten 

określa, w jaki sposób i kiedy ujmuje się przychody, jak i wymaga dostarczenia bardziej 

szczegółowych ujawnień. Standard zastępuje MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy o 

usługę budowlaną” oraz wiele interpretacji związanych z ujmowaniem przychodów. 

Standard ma zastosowanie do prawie wszystkich umów z klientami (główne wyjątki 

dotyczą umów leasingowych, instrumentów finansowych oraz umów 

ubezpieczeniowych). Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie 

przychodów w taki sposób, aby odzwierciedlić transfer towarów lub usług na rzecz 

klientów oraz w takiej kwocie, które odzwierciedla wysokość wynagrodzenia (tj. 

płatność), do którego spółka spodziewa się uzyskać prawo w zamian za towary lub usługi. 

Standard dostarcza również wytyczne ujmowania transakcji, które nie były szczegółowo 

regulowane przez dotychczasowe standardy (np. przychody z usług czy modyfikacje 

umów) jak i dostarcza obszerniejsze wyjaśnienia na temat ujmowania umów 

wieloelementowych. 

 

·         MSSF 16 „Leasing” został wydany przez RMSR w dniu 13 stycznia 2016 roku. 

Zgodnie z MSSF 16 leasingobiorca ujmuje prawo do użytkowania składnika aktywów 

oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. Prawo do użytkowania składnika aktywów jest 

traktowane podobnie jak inne aktywa niefinansowe i odpowiednio amortyzowane. 

Zobowiązania z tytułu leasingu wycenia się początkowo w wartości bieżącej opłat 

leasingowych płatnych w okresie leasingu, zdyskontowanej o stopę zawartą w leasingu, 

jeżeli jej ustalenie nie jest trudne. Jeżeli nie można łatwo określić tej stopy, leasingobiorca 

stosuje krańcową stopę procentową. W odniesieniu do klasyfikacji leasingu 

u leasingodawców, przeprowadza się ją tak samo jak zgodnie z MSR 17 – tj. jako leasing 

operacyjny lub finansowy. U leasingodawcy leasing jest klasyfikowany jako leasing 
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finansowy, jeżeli następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z tytułu 

posiadania odnośnych aktywów. W przeciwnym przypadku leasing jest klasyfikowany 

jako leasing operacyjny. W leasingu finansowym leasingodawca rozpoznaje przychody 

finansowe przez okres leasingu, w oparciu o stałą okresową stopę zwrotu na inwestycji 

netto. Leasingodawca ujmuje płatności leasingu operacyjnego w przychody liniowo lub 

w inny systematyczny sposób, jeśli lepiej odzwierciedla wzór otrzymywania korzyści 

z wykorzystania odnośnych aktywów. 

 

·         Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 

„Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – 

Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną 

lub wspólnym przedsięwzięciem, opublikowane w dniu 11 września 2014 roku. Zmiany 

mają na celu usunięcie sprzeczności między wymogami MSR 28 a MSSF 10 oraz 

wyjaśniają, że ujęcie zysku lub straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej 

lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od tego czy sprzedane lub wniesione aktywa 

stanowią przedsięwzięcie. 

 

·         Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 

„Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w 

jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Jednostki 

inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji, opublikowane w dniu 18 grudnia 

2014 roku. Pomniejsze zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 28 wprowadzają 

wyjaśnienia w odniesieniu do rozliczania jednostek inwestycyjnych. Zmiany dostarczają 

także, w szczególnych okolicznościach, pewne zwolnienia w tym aspekcie. 

 

·         Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego od niezrealizowanych strat zostały wydane przez 

RMSR w dniu 19 stycznia 2016 roku. Zmiany do MSR 12 wyjaśniają sposób 

wykazywania aktywów z tytułu odroczonego podatku w związku z instrumentami 

dłużnymi wycenianymi w wartości godziwej. 

 

 

·         Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa 

w odniesieniu do ujawnień zostały wydane przez RMSR w dniu 29 stycznia 2016 roku. 

Zmiany doprecyzowujące MSR 7 mają na celu poprawę informacji przekazywanych na 

rzecz użytkowników sprawozdań finansowych o działalności finansowej jednostki. 

Zmiany wymagają, aby jednostka wystosowała ujawnienia umożliwiające użytkownikom 

sprawozdań finansowych ocenę zmian zobowiązań wynikających z działalności 

finansowej, w tym zarówno zmian wynikających z przepływów pieniężnych jak 

i niepieniężnych. 

 

·         Zmiany do MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena 

płatności na bazie akcji zostały wydane przez RMSR w dniu 20 czerwca 2016 roku. 

Zmiany wprowadzają wymogi w zakresie ujmowania: (a) skutków warunków nabycia 

uprawnień i warunków innych niż warunki nabycia uprawnień na wycenę płatności na 

bazie akcji rozliczanymi w środkach pieniężnych; (b) płatności na bazie akcji mające 

funkcję rozliczenia netto z zobowiązaniami podatkowymi; oraz (c) modyfikacji warunków 
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płatności na bazie akcji, które powodują zmianę klasyfikację transakcji z rozliczanych 

w środkach pieniężnych do rozliczanych w instrumentach kapitałowych. 

 

Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie 

miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez 

jednostkę na dzień bilansowy.  

Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość 

zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały 

zatwierdzone do stosowania w UE. 

Według szacunków jednostki, zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów 

lub zobowiązań finansowych według MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” 

nie miałoby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do 

stosowania na dzień bilansowy. 

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 skrócone śródroczne 

sprawozdania finansowe Spółki/Grupy sporządzane są w języku polskim i walucie polskiej 

w tysiącach złotych. 

Spółka CNT S.A. na dzień 30 września 2016 roku jest jednostką dominującą. 

Spółka CNT S.A. na dzień 30 września 2016 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 30 września 2016 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 2015 

rok, w którym to są szczegółowo opisane. 
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5. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 

 

Rezerwy długoterminowe Grupy CNT (dotyczą rezerw aktuarialnych) na koniec III kwartału 

2016 roku utrzymały się na poziomie z końca 2015 roku i wynoszą 33 tys. PLN (w całości 

dotyczą Emitenta).  

Rezerwy krótkoterminowe Grupy CNT (dotyczą rezerw na kontakty oraz rezerw 

aktuarialnych) wyniosły na koniec III kwartału 2016 roku 163 tys. PLN (w porównaniu do 

końca ubiegłego roku - realny spadek o 49%), z czego 74 tys. PLN stanowią tu rezerwy 

Spółki dominującej.  

Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (biernych) Grupy CNT na koniec  

III kwartału 2016 roku, zmniejszył się o kwotę 1 278 tys. PLN w porównaniu do końca 2015 

roku i wyniósł 826 tys. PLN (realny spadek o 61%), z czego kwota 461 tys. PLN dotyczy 

Emitenta. Główną pozycję stanowi tu wartość wykonanych, a niezafakturowanych przez 

podwykonawców na rzecz jednostki usług w Spółce dominującej, a znaczny spadek tej 

pozycji wynika z zafakturowana robót, na które były utworzone rezerwy na koniec 2015 roku.  

Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną Grupy CNT na dzień 

30.09.2016 roku zwiększyły się w porównaniu do końca 2015 roku i wyniosły 2 048 tys. PLN 

(realny wzrost o 729%) – pozycja ta dotyczy w całości Spółki dominującej.  

Z kolei zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną na dzień 

30.09.2016 roku wyniosły 203 tys. PLN i uległy zmniejszeniu w stosunku do końca 2015 

roku (realny spadek o 84%) i również w całości dotyczą Emitenta. 

 

 

 

6. Informacja dotycząca segmentów działalności 

 

Informacje na temat segmentów działalności Grupa Kapitałowa CNT S.A. prezentuje  

w podziale na segmenty branżowe.  

W Grupie Kapitałowej CNT S.A. obecnie dominują 3 segmenty branżowe:  

- segment A - działalność budowlano – montażowa, 

- segment B – obrót energią elektryczną, 

- segment C – działalność deweloperska. 

 

Podział działalności na poszczególne segmenty został dokonany poprzez kwalifikację 

poszczególnych obszarów działalności jednostki. Taki podział odpowiada rozłożeniu 

zasadniczych ryzyk oraz zwrotów z poniesionych nakładów. 
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Przychody i koszty z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane w procesie 

konsolidacji. 

 

Segmenty branżowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.: 

A - działalność 

budowlana

B                                

- obrót energią 

C                               

- działalnosć 

deweloperska

Ogółem

Sprzedaż na zewnątrz 4 996 817 957 223 823 176

Sprzedaż między segmentami 0

Koszty sprzedaży zewnętrznej 4 392 812 942 62 817 396

Koszty sprzedaży między 

segmentami
0

604 5 015 161 5 780

2 612 2 828 663 6 103

339 1 0 340

1 050 1 0 1 051

729 93 15 837

177 1 0 178

-2 167 2 279 -487 -375 

-519 437 64 -18 

-1 648 1 842 -551 -357 

6 886 177 205 7 268

11 834 33 770 81 219 126 823

18 720 33 947 81 424 134 091

1 854 0 138 1 992

9 108 20 793 12 829 42 730Zobowiązania krótkoterminowe segmentu

Aktywa ogółem segmentu

Zobowiązania długoterminowe segmentu

Rodzaj asortymentu

Przychody ze sprzedaży

Koszty segmentu 

Zysk (strata) netto 

przychody operacyjne 

Wynik operacyjny segmentu

koszty operacyjne 

przychody finansowe

koszty ogólnego zarządu, sprzedaży

Aktywa trwałe segmentu

Aktywa obrotowe segmentu

Podatek dochodowy

koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

 

 

Segmenty branżowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.: 

A - działalność 

budowlana

B                                

- obrót energią 
Ogółem

Sprzedaż na zewnątrz 28 271 345 272 373 543

Sprzedaż między segmentami

Koszty sprzedaży zewnętrznej 24 495 338 108 362 603

Koszty sprzedaży między 

segmentami

3 776 7 164 10 940

2 361 2 918 5 279

1 315 1 315

883 1 314 2 197

420 105 525

393 20 413

1 874 3 017 4 891

661 496 1 157

1 213 2 521 3 734

10 355 480 10 835

53 118 24 162 77 280

63 473 24 642 88 115

4 531 3 4 534

15 002 13 781 28 783

Aktywa ogółem segmentu

Rodzaj asortymentu

Przychody ze sprzedaży

Koszty segmentu 

Wynik operacyjny segmentu

koszty ogólnego zarządu, sprzedaży

przychody operacyjne 

koszty operacyjne 

przychody finansowe

koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto 

Zobowiązania długoterminowe segmentu

Zobowiązania krótkoterminowe segmentu

Aktywa trwałe segmentu

Aktywa obrotowe segmentu
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Segmenty branżowe Spółki dominującej za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.: 

Do końca III kwartału 2016 roku w Spółce dominującej występował 1 segment branżowy: 

- segment A - działalność budowlano – montażowa. 

A - 

działalność 

budowlana

Ogółem

Sprzedaż na zewnątrz 4 996 4 996

Sprzedaż między segmentami

Koszty sprzedaży zewnętrznej 4 392 4 392

Koszty sprzedaży między 

segmentami

604 604

2 612 2 612

620 620

1 312 1 312

729 729

177 177

-2 148 -2 148 

-519 -519 

-1 629 -1 629 

Rodzaj asortymentu

Przychody ze sprzedaży

Koszty segmentu 

Wynik segmentu

koszty ogólnego zarządu, sprzedaży

przychody operacyjne 

koszty operacyjne 

przychody finansowe

koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto  

 

Segmenty branżowe Spółki dominującej za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.: 

Do końca III kwartału 2015 roku w Spółce dominującej występował 1 segment branżowy: 

- segment A - działalność budowlano – montażowa. 

A - 

działalność 

budowlana

Ogółem

Sprzedaż na zewnątrz 28 271 28 271

Sprzedaż między segmentami

Koszty sprzedaży zewnętrznej 24 495 24 495

Koszty sprzedaży między 

segmentami

3 776 3 776

2 361 2 361

1 755 1 755

883 883

420 420

78 78

2 629 2 629

661 661

1 968 1 968

Rodzaj asortymentu

Przychody ze sprzedaży

Koszty segmentu 

Wynik segmentu

koszty ogólnego zarządu, sprzedaży

przychody operacyjne 

koszty operacyjne 

przychody finansowe

koszty finansowe

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto  
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7. Informacja o zawartych znaczących umowach do końca III kwartału 2016 roku. 

 

Spółka dominująca CNT S.A. zawarła do końca III kwartału umowy na roboty budowlane 

o łącznej wartości 15 480 tys. PLN.  

LP. Nazwa kontraktu 

Wartość 

umowy 

netto w 

tys. PLN 

Nazwa 

Zamawiającego 

Termin 

zakończenia 

1 

umowa nr WB/PN/4/R/11. 

Budowa kuchni i stołówki wraz z 

zapleczem magazynowym   

15 480 

Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury 

Bydgoszcz 

28.02.2020 r. 

Razem: 15 480 tys. PLN 

 

Umowy w których Emitent występuje jako zleceniodawca: 

LP. Nazwa kontraktu 

Wartość 

umowy 

netto w 

tys. PLN 

Nazwa   

Zleceniobiorcy 

Termin 

zakończenia 

1 
 Budowa kuchni i stołówki wraz z 

zapleczem magazynowym   
14 000 

Taczbud Henryk 

Taczyński 
28.02.2020 r. 

2 
 Budowa kuchni i stołówki wraz z 

zapleczem magazynowym   
 357 

Taczbud Bis 

Mariusz Taczyński 
28.02.2020 r. 

Razem: 14 357 tys. PLN 

 

Emitent zawarł do końca III kwartału 2016 roku znaczącą umowę kredytową. 

W dniu 8 lutego 2016 roku Emitent zawarł z mBank S.A. znaczącą umowę kredytu 

inwestycyjnego („Umowa”). Na podstawie Umowy Kredytodawca zobowiązał się udostępnić 

Emitentowi kredyt inwestycyjny do kwoty nie wyższej niż 120 000 tys. PLN w Okresie 

Dostępności Kredytu tj. nie później niż do dnia 30 września 2016 roku na warunkach 

szczegółowo określonych w Umowie. Do dnia publikacji niniejszego raportu kredyt nie został 

wypłacony Emitentowi. Data ostatecznej spłaty kredytu wynosiła pięć lat licząc od pierwszej 

daty Wykorzystania, jednak nie później niż 30 września 2021 roku. Zmienne oprocentowanie 

kredytu na dzień zawarcia umowy wynosiło WIBOR 3M powiększony o marżę banku 
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ustaloną na warunkach rynkowych. Szczegółowe informacje. nt. ww. umowy zostały 

zamieszczone w raporcie bieżącym nr 20/2016, 37/2016. Z kolei o ustanowieniu zabezpieczeń 

ww. kredytu informowano w raportach bieżących nr 22/2016, 25/2016, 26/2016, 29/2016 

oraz 32/2016.  

W dniu 2 sierpnia 2016 r. ww. umowa uległa rozwiązaniu za porozumieniem stron znacząca 

Umowa Kredytu zawarta z mBank S.A. („Bank”) w dniu 8 lutego 2016 roku. Rozwiązanie 

Umowy związane jest z niedojściem do skutku transakcji zakupu przez Emitenta 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. w upadłości 

likwidacyjnej w Krośnie, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2016 z dnia 

28 lipca 2016 roku. Na mocy Porozumienia strony postanowiły o zwolnieniu z wszelkich 

zobowiązań i praw wynikających lub związanych z Umową oraz zobowiązały się podjąć 

niezwłocznie wszelkie czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia zabezpieczeń 

wynikających z umowy (Raport bieżący nr 59/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku). 

Spółka zależna GET EnTra Sp. z o.o. zawarła do końca III kwartału 2016 roku znaczące 

umowy nabycia i sprzedaży energii elektrycznej. Bieżącą działalność handlowa GET EnTra 

Sp. z o.o. prowadzona jest poprzez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz poprzez transakcje 

bilateralne głównie w oparciu o umowy ramowe.  

W dniu 16 września 2016 roku GET EnTra Sp. z o.o. zawarła kolejną umowę na dostawę 

energii elektrycznej z ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie („Sprzedający”). W związku 

z powyższym szacunkowa łączna wartość umów zakupu energii elektrycznej od ZE PAK 

S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 94 000 tys. PLN. Umową o najwyższej 

wartości w ww. okresie jest umowa zawarta 9 czerwca 2016 roku o wartości 26 000 tys. PLN 

z terminem dostawy energii w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku – 

raport bieżący nr 70/2016 z dnia 16 września 2016 roku. 

W dniu 30 września 2016 roku GET EnTra Sp. z o.o. zawarła aneks do znaczącej umowy 

sprzedaży energii elektrycznej z Polenergia Obrót S.A. o szacunkowej wartości 115 000 tys. 

PLN, z terminem obowiązywania umowy do dnia 31.12.2017 roku. Aneks zawarty został pod 

warunkiem otrzymania przez spółkę zależną zgody Rady Nadzorczej GET EnTra Sp. z o.o. na 

jego zawarcie – raport bieżący nr 73/2016 z dnia 30 września 2016 roku. 

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

zakupu i sprzedaży energii oraz praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia 

za pośrednictwem TGE S.A. w okresie od 1 stycznia do dnia 30 września 2016 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.: 
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LP Łączna wartość transakcji w tys. PLN Termin zawarcia transakcji 

1. 58 769 15.12.2015 – 08.01.2016 

2. 50 950 09.01.2016 – 13.01.2016 

3. 56 493 14.01.2016 – 26.01.2016 

4. 48 650 27.01.2016 – 02.02.2016 

5. 52 667 03.02.2016 – 08.02.2016 

6. 53 644 09.02.2016 – 12.02.2016 

7. 43 962 13.02.2016 – 23.02.2016 

8. 56 169 24.02.2016 – 09.03.2016 

9. 55 910 10.03.2016 – 23.03.2016 

10. 54 267 24.03.2016 – 05.04.2016 

11. 56 342 06.04.2016 – 13.04.2016 

12. 54 599 14.04.2016 – 27.04.2016 

13. 72 709 28.04.2016 – 25.05.2016 

14. 83 692 26.05.2016 – 10.06.2016 

15. 87 575 11.06.2016 – 23.06.2016 

16. 70 310 24.06.2016 – 11.07.2016 

17. 70 699 12.07.2016 – 04.08.2016 

18. 73 884 05.08.2016 – 19.08.2016 

19. 86 836 20.08.2016 – 14.09.2016 

20. 90 603 15.09.2016 – 28.09.2016 

 

Do końca III kwartału 2016 roku Spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka 

Akcyjna spółka komandytowa zawarła znaczącą umowę nabycia nieruchomości. W dniu  

22 kwietnia 2016 roku w wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej w dniu  

14 kwietnia 2016 roku warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości (RB nr 36/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku) oraz wobec nieskorzystania 

przez Gminę Kraków z przysługującego jej prawa pierwokupu, Centrum Nowoczesnych 

Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu („Spółka zależna", 

"Kupujący") zawarła z KCI S.A. z siedzibą w Krakowie ("Sprzedający") umowę 

przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na podstawie której Spółka 

zależna nabyła nieruchomości położone w Krakowie, dzielnica Krowodrza, obręb 

ewidencyjny nr 45 o powierzchni łącznej działek ponad 54 tys. m2, oraz prawa własności 

budynków, budowli i urządzeń posadowionych na ww. nieruchomościach ("Nieruchomości") 
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za cenę 62 mln PLN netto plus należny podatek VAT ("Umowa Nabycia"), prezentowana  

w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji B.1. jako „Produkcja w 

toku – obiekty w zabudowie”. W dniu zapłaty ceny Sprzedający dostarczył Kupującemu 

oświadczenia o zgodzie na wykreślenie hipotek i roszczeń obciążających nieruchomości (do 

końca III kwartału 2016 r. do właściwego Sądu wieczystoksięgowego zostały złożone 

odpowiednie wnioski celem wykreślenia wszystkich hipotek obciążających nabyte 

Nieruchomości z poszczególnych Ksiąg Wieczystych). Umowa Nabycia nie przewidywała 

kar umownych, których maksymalna wysokość mogłaby przekroczyć równowartość co 

najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

200 000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, 

obowiązującego na dzień zawarcia umowy. Emitent ani osoby wchodzące w skład jego 

organów zarządzających i nadzorujących nie pozostają ze Sprzedającym w żadnym stosunku 

powiązania i zależności. Spółka zależna pozyskała środki niezbędne na sfinansowanie 

Umowy Nabycia między innymi ze środków przekazanych Spółce zależnej przez Emitenta 

tytułem pokrycia wkładu pieniężnego. Spółka zależna planuje zrealizowanie na nabytych 

Nieruchomościach inwestycji deweloperskiej w postaci budowy osiedla mieszkaniowego 

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzedaż lokali mieszkalnych i 

użytkowych w ramach realizowanej inwestycji (Raport bieżący nr 40/2016 z dnia 23 kwietnia 

2016 roku).  

Ponadto do istotniejszych umów zawartych przez spółkę zależną do końca III kwartału 2016 

roku można zaliczyć: 

 umowę z pracowniami architektonicznymi ION Architekci Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa, BRIT PLAN Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa, ARCHIKWADRAT Sp. z o.o. umowę 

o wykonanie prac projektowych, przeniesienie praw autorskich i nadzór inwestorski 

na kwotę 5 775 tys. PLN netto,  

 umowę na wykonanie prac rozbiórkowo – wyburzeniowych z KCI S.A. na kwotę 

1 000 tys. PLN netto, 

 umowę na wykonanie robót rozbiórkowo – wyburzeniowych z firmą Alsbud Sp. z o.o. 

na kwotę 390 tys. PLN netto, wraz z późniejszymi aneksami zwiększającymi wartość 

umowy do kwoty 893 tys. PLN, 

 umowa kredytu z Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna na kwotę 12 mln PLN  

z obowiązkiem spłaty do dnia 30 czerwca 2017 roku.   
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8. Kursy PLN / EUR  za III kwartał 2016 oraz III kwartał 2016 roku. 

 

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

opublikowany w dniu 30.09.2016 roku, tj. 4,3120 dla danych na koniec III kwartału 2016 

roku oraz opublikowany w dniu 31.12.2015 roku: 4,2615 na koniec 2015 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 III kwartałów 2016 roku: 4,3688 oraz 

opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu III kwartałów 2015 roku: 

4,1585. 
 
 

V. DODATKOWE INFORMACJE DO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

 

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

raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta 

 

Do końca III kwartału 2016 roku Grupa Kapitałowa CNT S.A. osiągnęła przychody ze 

sprzedaży w wysokości 823 176 tys. PLN, na znacznie wyższym poziomie niż do końca 

III kwartału 2015 roku (w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły  

373 543 tys. PLN - realny wzrost aż o 120%, co jest w dużej mierze wypracowaniem 

wysokich przychodów przez spółkę zależną Get Entra Sp. z o.o.). Do tak wysokiego wzrostu 

obrotów spółki zależnej przyczynił się dość duży poziom zmienności cen oraz utrzymujący 

się zadowalający poziom płynności obserwowany na rynku. Za sam III kwartał 2016 roku 

przychody Grupy wyniosły 324 0777 tys. PLN. 

Emitent uzyskał z kolei niewielkie przychody w wysokości 4 996 tys. PLN, co związane jest 

z tym, iż większość kontraktów budowlanych zakończyła się w 2015 roku, nowe kontrakty 

się nie rozpoczęły lub zostały spowolnione z przyczyn niezależnych od Emitenta (kontrakt 

Malczyce). Emitent do końca III kwartału skupił się na rozbudowaniu Grupy Kapitałowej 

(dwie nowe spółki zależne) oraz był zaangażowany w czynności związane z transakcją 

zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. 

w upadłości likwidacyjnej w Krośnie, która jak się okazało dnia 28 lipca 2016 r. nie doszła do 

skutku. Z uwagi na przedłużająca się procedurę przetargową (trwającą od lutego 2016 do 

lipca 2016 ) Emitent nie mógł angażować się w inne projekty.  

Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej CNT S.A. wyniósł do końca III kwartału 2016 

roku 5 780 tys. PLN i jest w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego realnie 

niższy o 47%. Emitent wypracował zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 604 tys. PLN.  
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Nieznacznemu zwiększeniu (realnie o 14%) w porównaniu z końcem III kwartału 2015 roku 

uległy koszty ogólnego Zarządu, które wynoszą na koniec III kwartału 2016 roku 5 996 tys. 

PLN. Jest to związane w dużym stopniu z ponoszeniem przez Emitenta kosztów związanych 

z „zakupem” spółek zależnych (koszty notarialne, doradztwa prawnego, opłaty 

administracyjne itp. oraz z ww. transakcją, która w konsekwencji nie doszła do skutku 

z przyczyn niezależnych od Emitenta. Dodatkowo na wzrost kosztów Zarządu w Grupie 

wpływ miały koszty poniesione przez nowo utworzoną spółkę: Centrum Nowoczesnych 

Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, która poniosła koszty administracyjne 

związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej i zakupem nieruchomości. Koszty 

sprzedaży w wysokości 107 tys. PLN dotyczą w całości spółki zależnej (działalność 

deweloperska) i są związane głównie z otwarciem biura sprzedaży inwestycji prowadzonej 

w Krakowie pod nazwą Nowa 5 Dzielnica.  

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

sprzedaży do końca III kwartału 2016 roku wyniosła (-) 323 tys. PLN, w analogicznym 

okresie roku poprzedniego wypracowano zysk netto ze sprzedaży w wysokości 5 661 tys. 

PLN (realny spadek o 106%). Strata netto ze sprzedaży w Spółce dominującej wyniosła na 

koniec III kwartału 2016 r. (-) 2 008 tys. PLN. 

Strata z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej na koniec III kwartału 2016 roku 

wyniosła (-) 1 034 tys. PLN (za III kwartały 2015 roku – zysk w wysokości 4 779 tys. PLN).  

Strata z działalności operacyjnej Emitenta na koniec III kwartału 2016 roku wyniosła 

(-) 2 700 tys. PLN.  

Na działalności finansowej Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk na poziomie 659 tys. PLN (per 

saldo), co jest spowodowane głównie uzyskanymi odsetkami z lokat oraz odsetkami 

o zasądzonej należności. 

Do końca III kwartału 2016 roku Grupa Kapitałowa wykazuje wynik brutto na poziomie 

 (-) 375 tys. PLN (w tym Emitent (-) 2 148 tys. PLN).  Po skorygowaniu wyniku brutto 

podatkiem Grupa Kapitałowa poniosła do końca III kwartału 2016 roku stratę netto 

w wysokości (-) 357 tys. PLN, z czego (-) 477 tys. PLN przypada akcjonariuszom jednostki 

dominującej, a 120 tys. PLN na udziały niesprawujące kontroli.  W analogicznym okresie 

roku ubiegłego uzyskano zysk netto w wysokości 3 734 tys. PLN. 

W aktywach Emitenta nastąpił znaczny wzrost pozycji A.6 – „Długoterminowe aktywa 

finansowe”, gdzie stan na dzień 30.09.2016 wynosi 41 333 tys. PLN, a co jest spowodowane 

założeniem spółki zależnej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. s.k, w której Emitent, 

jako  komplementariusz posiada „wkłady” w wysokości 51% kapitału podstawowego spółki 

zależnej – wartość wniesionych wkładów wyniosła 35 005 tys. PLN.  

W aktywach Grupy nastąpił z kolei znaczny wzrost pozycji zapasów: „B.1. Produkcja w toku 

– obiekty w zabudowie”, gdzie stan na dzień 30.09.2016 wynosi 65 808 tys. PLN, a co jest 
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spowodowane realizowaniem przez spółkę zależną Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 

s.k, inwestycji deweloperskiej na zakupionym w Krakowie gruncie (którego wartość wchodzi 

w tę pozycję), a jaka to jest w fazie przygotowania do rozpoczęcia budowy.  

Stan należności krótkoterminowych Grupy Kapitałowej z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałych należności na koniec III kwartału 2016 roku zwiększył się (realnie o 90%  

w stosunku do stanu z końca 2015 roku) i wyniósł  22 078 tys. PLN (przy 11 640 tys. PLN na 

koniec 2015 roku), z tego na Spółkę dominującą przypada 6 184 tys. PLN.  

Zmniejszeniu uległ natomiast stan kaucji zatrzymanych długoterminowych Grupy 

Kapitałowej do wysokości 77 tys. PLN, z czego 44 tys. PLN dotyczy Spółki dominującej. 

Stan kaucji zatrzymanych krótkoterminowych Grupy Kapitałowej również zmniejszył się do 

wysokości 4 187 tys. PLN (realny spadek o 63% w stosunku do końca 2015 roku), z czego 25 

tys. PLN przypada na Spółkę dominującą.  

W pasywach Grupy nastąpił znaczny wzrost pozycji „Udziały niekontrolujące”, gdzie stan na 

dzień 30.09.2016 wynosi 36 405 tys. PLN, a co jest spowodowane założeniem spółki zależnej 

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. s.k, w której Emitent, jako  komplementariusz 

posiada „wkłady” w wysokości 51% kapitału podstawowego, a pozostała część tj. 49% jest  

w posiadaniu komandytariuszy, co wpływa na wzrost pozycji udziałów niekontrolujących  

w skonsolidowanym sprawozdaniu. 

Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań 

Grupy Kapitałowej na koniec III kwartału 2016 roku wzrósł i wyniósł 26 396 tys. PLN  

(w tym Emitent 5 247 tys. PLN.), podczas gdy na koniec 2015 roku wynosił odpowiednio  

20 819 tys. PLN (w tym Emitent  11 483 tys. PLN.).  

Zobowiązania długoterminowe Grupy Kapitałowej dotyczą rezerw długoterminowych 

(świadczenia pracownicze), rezerwy na podatek odroczony oraz kaucji otrzymanych i na 

koniec III kwartału 2016 roku wyniosły 1 992 tys. PLN (na koniec 2015 roku wynosiły 1 885 

tys. PLN), z czego 1 854 tys. PLN przypada na Emitenta. 

 

Na koniec III kwartału 2016 roku w związku z zaciągniętym kredytem przez spółkę zależną 

Grupa posiada zobowiązanie z tytułu „krótkoterminowych kredytów i pożyczek” 

w wysokości 12 000 tys. PLN. Saldo zobowiązań z tego tytułu dotyczy na koniec III kwartału 

2016 roku zawartej umowy: 

 

- W dniu 24 maja 2016 roku Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka 

komandytowa zawarła z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

(„Kredytodawca”) Umowę Kredytu na kwotę 12 000 tys. PLN z obowiązkiem spłaty do dnia 

30 czerwca 2017 r.  

 

Stan kaucji otrzymanych krótkoterminowych Grupy Kapitałowej zmniejszył się do wysokości 

3 142 tys. PLN (realny spadek o 18% w stosunku do końca 2015 roku) i w większości 

pozycja ta dotyczy Emitenta. 
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Poziom środków pieniężnych Grupy Kapitałowej zmniejszył się realnie o 39% względem 

końca roku i wynosi na koniec III kwartału 2016 roku 32 267 tys. PLN (na koniec 2015 

wynosił 53 106 tys. PLN). Emitent posiada na koniec III kwartału 2016 r. 3 421 tys. PLN 

środków pieniężnych. Spadek środków pieniężnych jest związany z działalnością 

inwestycyjną Emitenta i zakupem spółek zależnych. 

 

Do końca III kwartału 2016 roku Grupa Kapitałowa nie zawarła żadnych umów 

leasingowych. 

 

W dniu 8 lutego 2016 roku Emitent zawarł z mBank S.A. znaczącą umowę kredytu do kwoty 

nie wyższej niż 120 mln PLN, w okresie dostępności kredytu tj. nie później niż do dnia 30 

września 2016 roku. Do końca III kwartału 2016 roku umowa została rozwiązana, jednak na 

wyniki Emitenta w I półroczu 2016 roku pozyskanie kredytu miało znaczny wpływ (koszty 

doradztwa, prowizja itp.) 

 

 

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

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

Do końca III kwartału 2016 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 III kwartału 2016 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 III kwartału 2016 roku Grupa Kapitałowa nie tworzyła odpisów aktualizujących 

wartość zapasów. 
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5. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości aktywów finansowych, 

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych 

aktywów oraz odwróceniu takich odpisów 
 

Do końca III kwartału 2016 Emitent dokonał odpisu na należności w wysokości 51 tys. PLN. 

Nastąpiło również rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności na kwotę 47 tys. 

PLN (windykacja należności objętych wcześniejszym odpisem aktualizującym). Na rzeczowe 

aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie były dokonywane odpisy.  

Spółki zależne nie tworzyły odpisów.  
 

6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw 
 

Do końca III kwartału 2016 roku Grupa Kapitałowa częściowo rozwiązała  wcześniej 

utworzone rezerwy. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.  

 

Rezerwy Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (w tys. zł):  

 
Typ rezerwy Stan na 

01.01.2016 

Utworzenie 

rezerwy 

Wykorzystanie 

rezerwy 

Rozwiązanie 

rezerwy 

Stan na 

30.09.2016 

Rezerwa na koszty 

podwykonawców 

690 0 640 50 0 

Rezerwa na badanie 

bilansu, oraz 

aktuariusza 

44 0 44 0 0 

Rezerwa na premie 1 048 145 883 4 306 

Rezerwa na straty na 

kontaktach 

198 0 0 166 32 

Rezerwa na straty w 

obrocie 

0 1000 0 1000 0 

Koszty dotyczące roku 

ubiegłego 

300 0 0 0 300 

Inne rezerwy 31 223 6 17 231 

Rezerwa na odprawy 

emerytalne 

15 2 0 0 17 

Rezerwa na nagrody 

jubileuszowe 

30 9 0 2 37 

Rezerwa urlopowa  99 0 0 0 99 

Razem rezerwy 2455 1379 1573 1239 1022 
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Rezerwy Spółki dominującej wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (w tys. zł):  

 
Typ rezerwy Stan na 

01.01.2016 

Utworzenie 

rezerwy 

Wykorzystanie 

rezerwy 

Rozwiązanie 

rezerwy 

Stan na 

30.09.2016 

Rezerwa na koszty 

podwykonawców 

690 0 640 50 0 

Rezerwa na badanie 

bilansu, oraz 

aktuariusza 

19 0 19 0 0 

Rezerwa na premie 500 0 339 0 161 

Rezerwa na straty na 

kontaktach 

198 0 0 166 32 

Koszty dotyczące roku 

ubiegłego 

300 0 0 0 300 

Inne rezerwy 25 3 0 17 11 

Rezerwa na odprawy 

emerytalne 

15 2 0 0 17 

Rezerwa na nagrody 

jubileuszowe 

30 9 0 2 37 

Rezerwa urlopowa  10 0 0 0 10 

Razem rezerwy 1787 14 998 235 568 

 

 

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

 

Do końca III kwartału  2016 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

w Grupie Kapitałowej wzrosły realnie o 53% i wynoszą 2 915 tys. PLN, rezerwy z tytułu 

podatku odroczonego wzrosły realnie o 214% w porównaniu z końcem 2015 roku i wynoszą 

876 tys. PLN (w większości pozycja dotyczy Spółki dominującej). 

 

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych środków 

trwałych 

 

Grupa Kapitałowa sprzedała do końca III kwartału 2016 roku rzeczowe aktywa trwałe  

o wartości 67 tys. PLN (łączna wartość przychodu ze sprzedaży wyniosła: 99 tys. PLN).  

Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych na koniec III kwartału 2016 roku  

wyniósł 32 tys. PLN. Sprzedaż dotyczyła samochodów osobowych oraz sprzętu biurowego. 
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Grupa Kapitałowa sprzedała do końca III kwartału 2015 roku rzeczowe aktywa trwałe 

o wartości 66 tys. PLN (łączna wartość przychodu za sprzedaży wyniosła: 87 tys. PLN). Zysk 

ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych na koniec III kwartału 2015 wyniósł 21 tys. 

PLN. Sprzedaż dotyczyła samochodów osobowych.  

Grupa Kapitałowa do końca III kwartału 2016 dokonała zakupów środków trwałych na kwotę 

260 tys. PLN z czego 206 tys. PLN dotyczyło zakupu przez spółkę zależną Centrum 

Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa biura sprzedaży (oraz 

jego wyposażenia) zlokalizowanego w Krakowie na ul. Wrocławskiej 53. Grupa Kapitałowa 

dokonała również zakupu środków trwałych z ‘grupy 491”tj. zespoły komputerowe na kwotę 

14 tys. PLN oraz z „grupy 808” tj. wyposażenie pozostałe na kwotę 3 tys. PLN. Zakupiono 

również oprogramowanie o wartości 37 tys. PLN.  

Grupa Kapitałowa do końca III kwartału 2015 r. dokonała zakupów środków trwałych na 

kwotę 434 tys. PLN. Dokonano zakupów środków trwałych z: 

-  „grupy 741” tj. samochodów osobowych (częściowa wymiana floty)  kwotę 335 tys. PLN,  

-  „grupy 105” tj. budynki biurowe na kwotę 78 tys. PLN z tytułu inwestycji w obcym środku            

trwałym 

- „grupy 491” tj. zespoły komputerowe na kwotę 7 tys. PLN  

- „grupy 803” tj. wyposażenie techniczne na kwotę 10 tys. PLN 

Zakupiono również profesjonalne oprogramowanie o wartości 4 tys. PLN 

 

Na koniec III kwartału 2016 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała aktywów trwałych 

sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży. 

 

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

sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży. 

 

9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu zakupu rzeczowych aktywów 

trwałych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych środków trwałych 

 

Na koniec III kwartału 2016 roku Grupa Kapitałowa posiada zobowiązania z tytułu nabycia 

rzeczowych środków trwałych w wysokości 24 tys. PLN, oraz dokonała przedpłaty na zakup 

środków trwałych w wysokości 16 tys. PLN.  Na koniec III kwartału 2016 roku Grupa 

Kapitałowa posiada należności z tytułu sprzedaży rzeczowych środków trwałych w 

wysokości 197 tys. PLN.  

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

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

należności z tytułu sprzedaży rzeczowych środków trwałych w wysokości 197 tys. PLN.  
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10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 

 

W III kwartale 2016 roku zakończyła się prawomocnie sprawa z powództwa CNT SA 

przeciwko Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oławie. Sąd Apelacyjny we 

Wrocławiu wyrokiem z dnia 28.09.2016 oddalił apelację ZWIK sp. z o.o. utrzymując w mocy 

wyrok Sądu Okręgowego z 29.02.2016  i zasądził koszty procesu. Zostało wszczęte 

postępowanie egzekucyjne i Emitent oczekuje na zaspokojenie jego roszczeń.  

 

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów 

 

Do końca III kwartału 2016 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 III kwartału 2016 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 III kwartału 2016 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 

 

W Grupie występują transakcje wzajemne zawarte na warunkach rynkowych, które jednak 

podlegają wyłączeniom w sprawozdaniu skonsolidowanym. 

Spółka dominująca CNT S.A. nie zawarła do końca III kwartału 2016 roku żadnych transakcji  

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

zawarte na warunkach innych niż rynkowe.  

Do końca III kwartału 2016 roku spółki zależne tj. GET EnTra Sp. z o.o., Energopol - 

Południe Sp. z o.o. oraz Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka 
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komandytowa nie zawarły z podmiotami powiązanymi żadnej istotnej umowy na warunkach 

innych niż rynkowe.  

 

15. Informacje dotyczące instrumentów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia 

 

Do końca III kwartału 2016 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.  

 

 

16. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku 

zmiany celu lub wykorzystywania tych aktywów 

 

Do końca III kwartału 2016 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.  

 

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

papierów wartościowych 
 

W okresie objętym raportem za III kwartał 2016 roku Emitent ani spółki zależne nie 

przeprowadzali emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 

wartościowych. 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania za III kwartał 2016 roku Emitent nie posiada żadnych 

akcji własnych. 

 

 

18. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy 
 

W III kwartale 2016 roku Emitent nie wypłacał dywidendy ani nie deklarował jej wypłaty. 

Uchwałą nr 6 z dnia 15 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. 

postanowiło przeznaczyć zysk netto wypracowany w 2015 roku w kwocie 2 420 tys. PLN 

w całości na kapitał zapasowy Emitenta. 

W III kwartale 2015 roku Emitent nie wypłacał dywidendy, ale zadeklarował jej wypłatę.  

W dniu 16 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 

2014. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło przeznaczyć kwotę 4 091 tys. 

PLN na wypłatę dywidendy w wysokości 0,45 PLN na jedną akcję CNT S.A. Prawo do 

dywidendy nabyły osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 24 czerwca 2015 roku (dzień 

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

Walnego Zgromadzenia na dzień 9 lipca 2015 roku. Wypłata zadeklarowanej dywidendy 
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nastąpiła 9 lipca 2015 roku (dzień płatności). W podziale dywidendy uczestniczyły wszystkie 

akcje Spółki (9 090 000 akcji) - raport bieżący nr 64/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku.  

  

 

 

 

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  

 

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

elektrycznej oraz gazu za pośrednictwem TGE S.A. w okresie po dniu 30 września 2016 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. 

 

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. 90 593 29.09.2016 – 10.10.2016 

2. 85 559 11.10.2016 – 04.11.2016 

 

W dniu 10 października 2016 roku GET EnTra Sp. z o.o. zawarła aneks do znaczącej umowy 

zakupu energii elektrycznej z Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.  

z siedzibą w Nowej Sarzynie („Sprzedający”) o szacunkowej wartości 115 000 tys. PLN,  

z terminem obowiązywania umowy do dnia 31.12.2017 roku – raport bieżący nr 76/2016  

z dnia 10 października 2016 roku. 

W dniu 10 października 2016 roku Rada Nadzorcza GET EnTra Sp. z o.o. podjęła uchwałę  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji ze spółką Polenergią Obrót S.A. z siedzibą 

w Warszawie. W związku z powyższym po spełnieniu się warunku zawieszającego, wszedł  

w życie aneks do znaczącej umowy sprzedaży energii elektrycznej na podstawie, której 

Spółka zależna sprzedaje energię elektryczną do Polenergii Obrót S.A. – raport bieżący nr 

78/2016 z dnia 10 października 2016 roku. 

W dniu 21 października 2016 roku spółka zależna GET EnTra Sp. z o.o. zawarła z Bankiem 

PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy ramowej o udzielenie 

gwarancji bankowych („Aneks”). Na mocy Aneksu strony dokonały zmiany prawnych 

zabezpieczeń roszczeń Banku z tytułu realizacji gwarancji w ten sposób, że poręczenie 

wekslowe Emitenta mające stanowić jedno z zabezpieczeń ww. umowy ramowej o udzielenie 

gwarancji bankowych z limitem do 35 mln zł zostało zastąpione zabezpieczeniem w postaci 
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przelewu (wpłaty) na rachunek Banku przez Spółkę zależną środków pieniężnych  

w wysokości 10% kwoty wystawianych gwarancji, przy czym weksel własny in blanco  

z wystawienia Spółki zależnej wraz z deklaracją wekslową w dalszym ciągu stanowi jedno  

z zabezpieczeń umowy ramowej. Jednocześnie w związku z zawarciem przez Spółkę zależną 

ww. umowy przelewu, wystawieniem przez Spółkę zależną weksla in blanco wraz  

z deklaracją wekslową oraz ustanowieniem pozostałych przewidzianych w umowie 

zabezpieczeń z dniem wejścia Aneksu w życie wygasły dotychczasowe poręczenia wekslowe 

Emitenta dotyczące udzielonych przez Bank Spółce zależnej gwarancji. Emitent nie będzie 

udzielał kolejnych poręczeń w ramach korzystania przez Spółkę zależną z udzielonego jej 

przez Bank limitu gwarancji do kwoty 35 000 tys. PLN – raport bieżący nr 79/2016 z dnia 21 

października 2016 roku. 

Grupa Kapitałowa CNT S.A. informuje, iż po dniu 30 września 2016 roku do dnia 

sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły inne zdarzenia, nieujęte w niniejszym 

sprawozdaniu, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe. 

 

20. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych 

 

W należnościach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Grupa ujęła gwarancje 

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

otrzymała od podwykonawców i dostawców (działalność budowlana) a także należności 

warunkowe wynikające z transakcji pomiędzy GET Entra Sp. z o.o., a Polenergia Nowa 

Sarzyna Sp. z o.o. 

 

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 (działalność 

budowlana) jak również gwarancję należytego wykonania Umowy Ramowej dla Umów 

Sprzedaży Energii Elektrycznej pomiędzy GET a Polenergia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. oraz 

Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. 

 

Stan należności warunkowych Grupy na 30 września 2016 roku wyniósł 15 654 tys. PLN. 

 

Stan zobowiązań warunkowych Grupy na 30 września 2016 roku wyniósł 49 071 tys. PLN.  

 

Gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia 

wad i usterek wykazywane w zobowiązaniach warunkowych, wystawione zostały na 

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

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

Na zabezpieczenie spłaty gwarancji Grupa na 30.09.2016 r. posiadała:  

- 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, 
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- kaucję pieniężną ustanowioną przez podmiot zewnętrzny w wys. 800 tys. PLN, 

zdeponowaną na rachunku prowadzonym przez Bank, 

- poręczenie cywilne udzielone przez podmiot zewnętrzny, 

 

W dniu 1 kwietnia 2015 r. GET Entra Sp. z o.o. pozyskał na rzecz Polenergia Nowa Sarzyna 

Sp. z o.o. Gwarancję należytego wykonania Umowy Ramowej dla Umów Sprzedaży Energii 

Elektrycznej pomiędzy GET a Polenergia na kwotę 16.350 tys. PLN z terminem ważności do 

30.09.2015 r. 

W dniu 24.06.2015 r. ww. Gwarancja została aneksowana. Zgodnie z treścią aneksu z dniem     

1 lipca 2015 wysokość wartość Gwarancji została obniżona do kwoty 12.909 tys. PLN. 

W dniu 04.08.2015 r. ww. Gwarancja została ponownie aneksowana. Zgodnie z treścią 

aneksu z dniem 1 października 2015 wysokość wartość Gwarancji została obniżona do kwoty 

12 044 tys. PLN. 

 

W dniu 26 listopada 2015r. GET EnTra Sp. z o.o. podpisała z PKO BP S.A. dwie Umowy 

o udzielenie gwarancji na rzecz Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. na kwoty 

odpowiednio 5 928 tys. PLN i 2 623 tys. PLN z terminem ważności od 1 stycznia 2016 roku. 

 

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. 

 

Skonsolidowane pozycje pozabilansowe 30.09.2016 30.06.2016 31.12.2015 30.09.2015

1. Należności warunkowe            15 654            16 970            17 347            14 931 

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

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

- wekslowe

- inne

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu )            15 654            16 970            17 347            14 931 

- otrzymanych gwarancji i poręczeń            14 783            16 099            17 077            14 931 

- wekslowe                 871                 871                 270 

- inne

2. Zobowiązania warunkowe            49 071            51 650            55 767            57 853 

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

- udzielonych gwarancji i poręczeń

- wekslowe

- inne

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu )            49 071            51 650            55 767            57 853 

- udzielonych gwarancji i poręczeń            49 071            51 650            55 767            57 853 

- wekslowe

- inne

3. Inne (z tytułu)                   -                     -                     -                     -   

Skonsolidowane pozycje pozabilansowe  razem
          (33 417)           (34 680)           (38 420)           (42 922)  
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Pozycje pozabilansowe Emitenta 30.09.2016 30.06.2016 31.12.2015 30.09.2015

1. Należności warunkowe              3 743              5 059              5 436              5 766 

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

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

- wekslowe

- inne

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu )              3 743              5 059              5 436              5 766 

- otrzymanych gwarancji i poręczeń              2 872              4 188              5 166              5 766 

- wekslowe                 871                 871                 270 

- inne

2. Zobowiązania warunkowe            28 476            31 055            43 723            44 944 

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

- udzielonych gwarancji i poręczeń

- wekslowe

- inne

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu )            28 476            31 055            43 723            44 944 

- udzielonych gwarancji i poręczeń            28 476            31 055            43 723            44 944 

- wekslowe

- inne

3. Inne (z tytułu)                   -                     -                     -                     -   

Pozycje pozabilansowe razem
          (24 733)           (25 996)           (38 287)           (39 178)  

 

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

finansowej i wyniku finansowego emitenta 

 

Do końca III kwartału 2016 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.  

 

 

22. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta 

 

Do końca III kwartału 2016 roku miały miejsce zmiany w organizacji i strukturze Grupy 

Kapitałowej CNT S.A., powstałe w wyniku zawiązania przez Emitenta w I kwartale 2016 

roku spółki zależnej Energopol – Południe sp. z o.o. (spółka nie podlega konsolidacji w III 

kwartale 2016 roku z uwagi na kryterium istotności), w której Emitent objął 100% udziałów 

oraz w wyniku zawiązania w II kwartale 2016 roku spółki komandytowej pod firmą Centrum 

Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, której jedynym 

komplementariuszem jest Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.  

 

23. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz 

 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2016 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. 
 

W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego za I półrocze 2016 roku do 

dnia przekazania raportu za III kwartał 2016 roku Spółka nie otrzymała żadnych informacji 

od akcjonariuszy Spółki lub podmiotów zobowiązanych do ich przekazania,  

z których wynikałaby jakakolwiek 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 CNT S.A.:  

 

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 III kwartał 2016 roku: 

1. 

FIP 11 Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty 

Aktywów Niepublicznych 

wraz z podmiotami 

będącymi stronami 

porozumienia zawartego 

dnia 1 lipca 2014 roku  

5.854.931 5.854.931 64,41% 64,41% 

 

 

 



 

  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 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 52 z 61 

 
 

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 30 września 

2016 roku, na dzień przekazania Raportu okresowego za III kwartał 2016 roku oraz 

wskazanie zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu za 

 I półrocze 2016 roku, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta:   

 

Organy Spółki 

Liczba akcji (szt.) na 

dzień 30.06.2016 

roku 

Liczba akcji (szt.) na 

dzień publikacji 

sprawozdania za III 

kwartał 2016 roku 

Zmiana 

(-) spadek, 

 (+) wzrost, 

 (*) brak zmian 

ZARZĄD 

1. Jacek Taźbirek 12.996 12.996 * 

Razem ZARZĄD 12.996 12.996 * 

RADA NADZORCZA 

1. Lucjan Noras 0 0 * 

2. Waldemar Dąbrowski 0 0 * 

3. Katarzyna Kozińska  0 0 * 

4. Robert Grzegorz Wojtaś 0 0 * 

5. Grzegorz Banaszek  0 0 * 

Razem RADA NADZORCZA 0 0 * 

1. FIP 11 FIZ Aktywów 

Niepublicznych wraz z 

podmiotami będącymi stronami 

porozumienia zawartego dnia            

1 lipca 2014 roku 

2. Pozostali akcjonariusze 
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W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku Pan Piotr Jakub Kwiatek był 

członkiem Zarządu Emitenta i posiadał 19.150 szt. akcji Spółki. W dniu 19 lutego 2016 roku 

Pan Piotr Jakub Kwiatek złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu CNT S.A. (Raport 

bieżący nr 17/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku). 

 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu za I półrocze 2016 roku do dnia przekazania niniejszego raportu, 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 30.09.2016 roku Emitent  jest stroną dwóch postępowań toczących się przed sądami 

powszechnymi, których wartość przedmiotu sporu stanowi co najmniej 10% kapitałów 

własnych – sprawa z powództwa PRIM EXPRIM sp. z o.o. o zapłatę 6 643 tys. PLN i sprawa 

z powództwa CNT przeciwko Województwu Dolnośląskiemu DSDIK o zapłatę kwoty 8 883 

tys PLN.  

CNT S.A. jest również stroną postępowań sądowych, których suma wartości przedmiotów 

sporów przekracza 10 % kapitałów własnych. Na dzień 30.09.2016 roku Emitent jest stroną 

postępowań sądowych, w których jest powodem na łączną wartość przedmiotów sporów 

w kwocie 10 030,9 tys. PLN oraz pozwanym na łączną wartość przedmiotów sporów 

w kwocie 12 965,8 tys. PLN. 

Wśród ważniejszych spraw sądowych są: 

- sprawa z powództwa CNT przeciwko Województwu Dolnośląskiemu DSDIK o zapłatę 

kwoty 8 883 tys PLN tytułem wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, 

odszkodowania stanowiącego poniesione koszty przedłużenia wykonywania kontraktu na 

skutek nieprzekazania placu budowy w terminie i niewskazania miejsca zagospodarowania 

nadmiaru humusu oraz odszkodowania na skutek nienależycie przygotowanej dokumentacji 

przetargowej. 

- sprawa z powództwa PRIM EXPRIM sp. z o.o., podwykonawcy CNT S.A., o zapłatę kwoty 

6 643 tys. PLN tytułem kilkunastu roszczeń, m.in. żądania podwyższenia wynagrodzenia 

ryczałtowego z powodu odwodnienia wykopów, wynagrodzenia za pewne elementy robót nie 

ujęte w cenach jednostkowych, wynagrodzenia w ilościach większych niż wynika z obmiaru, 

skapitalizowanych odsetek, odszkodowania za opóźnienia w odbiorach robót, wynagrodzenia 

za usługę, do której powódka nie była zobowiązana. Zdaniem CNT S.A. roszczenia te są 

nieuzasadnione, nieudowodnione, w części dublujące się, a w części przedawnione. Wynikają 

na skutek nienależycie przygotowanej oferty cenowej przez powoda. Roszczenia te nie były 

zgłaszane w terminie wynikającym z kl. 20.1 Fidic, co skutkuje ich wygaśnięciem.  
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- sprawa z powództwa syndyka masy upadłości PPH Oter S.A. w upadłości likwidacyjnej, 

podwykonawcy CNT S.A.,  o zapłatę kwoty 3 475 tys. PLN tytułem wynagrodzenia za roboty 

budowlane. Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż część robót dotknięta jest 

wadami istotnymi, co czyni roszczenie o zapłatę części wynagrodzenia nieuzasadnionym. 

Część wynagrodzenia jest niewymagalną kaucją, stanowiącą zabezpieczenie roszczeń z 

gwarancji i rękojmi. Co do pozostałej części wynagrodzenia, pozwany skorzystał z prawa do 

obniżenia wynagrodzenia powoda z rękojmi, z powodu licznych wad, których upadły lub 

syndyk, mimo wezwań nie usunęli.  

- sprawa z powództwa Dawmar sp. z o.o., podwykonawcy CNT S.A.,  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. Postępowanie zostało zawieszone z uwagi na brak zarządu Dawmar sp. z o.o.  

- sprawa z powództwa CNT S.A. przeciwko Zamawiającemu Strzeleckim Wodociągom 

i Kanalizacji spółce z o.o. o zapłatę kwoty 553 tys. PLN tytułem wynagrodzenia za wykonane 

roboty, z którym pozwany potrącił karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy. CNT S.A. 

zarzuca bezprawność i bezzasadność powyższego odstąpienia oraz naliczenia kary umownej. 

Sprawa się zakończyła prawomocnie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 

28.09.2016 oddalił apelację ZWIK sp. z o.o. utrzymując w mocy wyrok Sądu Okręgowego z 

29.02.2016  i zasądził koszty procesu. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne i Emitent 

oczekuje na zaspokojenie jego roszczeń.  

Na dzień 30.09.2016 roku Spółki zależne nie są stroną postępowania toczącego się przed 

sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji 

publicznej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta poza 

postępowaniem sądowo - administracyjnym w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów 

uzyskania przychodów GET EnTra Sp. z o.o. kwoty 1 550 tys. EUR odstępnego wypłaconego 

na podstawie zawartej w dniu 18 lutego 2014 roku ugody na rzecz Elwiatr Pruszyński  

Sp. z o.o. W dniu 30 kwietnia 2015 r. Spółka wniosła do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie („WSA”) skargę na interpretację indywidualną wydaną 

w dniu 2 lutego 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego 

z upoważnienia Ministra Finansów. W dniu 3 czerwca 2016 roku przedmiotowa skarga 

została oddalona przez WSA. Spółce przysługuje skarga kasacyjna do NSA. Oddalenie skargi 

spółki zależnej nie ma i nie będzie miało żadnych negatywnych skutków dla wyniku 

finansowego GET EnTra Sp. z o.o.,  gdyż Spółka zależna wykazuje w swoich 

sprawozdaniach koszty „Odstępnego” jako koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu. 

W dniu 18 sierpnia 2016 r. Spółka zależna złożyła skargę kasacyjną od wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 czerwca 2016 r.  
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27. Poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji 

 

Do końca III kwartału 2016 roku Emitent nie udzielał poręczeń kredytu, pożyczki lub 

gwarancji, ale wartość wcześniej poręczonych i nadal istniejących na dzień 30 września 2016 

roku poręczeń lub gwarancji stanowiła równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych 

Emitenta: 

 umowa gwarancyjna, 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, Gwarancja wykazywana jest przez 

Emitenta w zobowiązaniach pozabilansowych z tytułu gwarancji, 

 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 na rzecz Polenergia Elektrociepłownia Nowa 

Sarzyna Sp. z o.o., poręczenia za zobowiązania spółki zależnej wobec PKO BP S.A. 

do kwoty 16 350 tys. PLN - raport bieżący nr 25/2015 z dnia 4 marca 2015 roku).  

W czerwcu 2015 roku wysokość ww. poręczenia i gwarancji została obniżona do 

kwoty 12 909 tys. PLN - raport bieżący nr 72/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku).  

W sierpniu 2015 wysokość ww. poręczenia i gwarancji została obniżona do kwoty 12 

044 tys. PLN - raport bieżący nr 80/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 roku)  

z terminem ważności gwarancji do dnia 30 września 2016 roku. Następnie w związku 

z zawarciem przez Spółkę zależną z PKO BP S.A. (bank) w sierpniu 2016 roku 

aneksu do gwarancji bankowej na rzecz Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 

Sp. z o.o. z terminem obowiązywania gwarancji od 1 października 2016 roku do dnia 

30 września 2017 roku wartość gwarancji została podwyższona do kwoty 13 000 tys. 

PLN. W celu wystawienia przez bank aneksu do gwarancji bankowej Emitent udzielił 

na rzecz banku poręczenia wekslowego za zobowiązania spółki zależnej do kwoty  

13 000 tys. PLN łącznie z odsetkami, prowizją i kosztami (z dniem 1 października 

2016 roku poręczenie wekslowe, o którym mowa powyżej zastąpiło poręczenie 

cywilne udzielone przez Emitenta na rzecz banku, za zobowiązania Spółki zależnej do 

kwoty 12.044 tys. PLN) – raport bieżący nr 60/2016  z dnia 2 sierpnia 2016 roku. 

 w listopadzie 2015 roku weszły w życie umowy z bankiem PKO BP, na mocy których 

bank wystawił na zlecenie spółki GET EnTra Sp. z o.o. gwarancje bankowe na kwoty 

odpowiednio 5 928 tys. PLN i 2 623 tys. PLN (razem 8 551 tys. PLN), których 

Beneficjentem jest Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Zabezpieczeniem 

banku z tytułu udzielenia przedmiotowych gwarancji jest między innymi przelew 

wierzytelności z jednej z zawartych przez GET EnTra Sp. z o.o. umów sprzedaży 

energii elektrycznej oraz weksel własny in blanco poręczony przez CNT S.A. jako 

poręczyciela wekslowego wraz z deklaracją wekslową GET EnTra Sp. z o.o.  

i poręczyciela. Wystawione gwarancje zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. 

Termin ważności gwarancji upływa dnia 31 stycznia 2017 roku.  

 

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu udzielonych poręczeń określone zostało na warunkach 

rynkowych. 
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W III kwartale 2016 roku na mocy zawartego dnia 2 sierpnia 2016 r. pomiędzy Emitentem  

a mBank S.A. („Bank”) Porozumienia Stron do umowy kredytu z dnia 8 lutego 2016 roku 

nastąpiło rozwiązanie Umowy kredytu oraz potwierdzenie rozliczenia wszelkich zobowiązań 

z niej wynikających. Skutkiem powyższego wygasły zabezpieczenia Umowy ustanowione na 

rzecz mBank S.A. w tym, w szczególności udzielone przez GET EnTra Sp. z o.o.  

i Energopol - Południe Sp. z o.o. poręczenia, każde na kwotę 180 000 tys. PLN. Rozwiązanie 

ww. Umowy kredytu związane było z niedojściem do skutku transakcji zakupu przez 

Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A.  

w upadłości likwidacyjnej w Krośnie – raport bieżący nr 59/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku. 

 

W dniu 13 września 2016 roku GET EnTra Sp. z o.o. zawarła z PKO BP S.A. („Bank”) 

umowę ramową o udzielenie gwarancji bankowych („Umowa ramowa”), z limitem 

odnawialnym do wysokości nie przekraczającej kwoty 35 mln zł („Limit”), z przeznaczeniem 

na zabezpieczenie zobowiązań spółki zależnej wynikających z: 

 umów handlowych na dostawę energii elektrycznej lub/i gazu, 

 umów dostawy praw majątkowych - świadectw pochodzenia, 

 uczestnictwa w aukcjach na zakup mocy transgranicznych, 

 uczestnictwa w przesyle energii lub/i gazu za pośrednictwem Operatora Sieci 

Przesyłowych energii elektrycznej lub/i gazu, 

 obowiązku wniesienia depozytu zabezpieczającego przez aktywnych członków Giełdy 

do Izby Rozliczeniowej Giełd na rynku Towarowym lub/i Finansowym, 

 umów wynajmu powierzchni biurowych. 

Z dniem zawarcia Umowy ramowej w ciężar Limitu, włączone zostały gwarancje bankowe 

udzielone GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) przez Bank na podstawie odrębnych 

umów zawartych pomiędzy Spółką zależną a Bankiem, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w dniu 

podpisania Umowy ramowej, dostępna kwota Limitu została pomniejszona o kwoty z tych 

gwarancji. Zgodnie z zapisami Umowy ramowej zabezpieczenie roszczeń Banku z tytułu 

realizacji gwarancji udzielonych w ramach Limitu będą stanowić: (i) weksel własny in blanco 

wystawiony przez Zleceniodawcę wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Emitenta 

wraz z deklaracją wekslową Poręczyciela, (ii) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy 

zabezpieczenia w kwocie 52,5 mln zł ustanowiony na wierzytelności pieniężnej wynikającej z 

jednej z umów sprzedaży zawartej przez spółkę zależną, (iii) zastaw rejestrowy do najwyższej 

sumy zabezpieczenia w kwocie 52,5 mln zł ustanowiony na rachunkach spółki zależnej 

prowadzonych przez Bank, (iv) pełnomocnictwo do rachunku Zleceniodawcy prowadzonego 

przez Bank oraz do rachunków Zleceniodawcy w innych bankach w przypadku ich otwarcia 

w okresie ważności gwarancji – raport bieżący nr 68/2016 z dnia 13 września 2016 roku. 

 

Poza ww. poręczeniami spółki zależne nie udzielały innych poręczeń/gwarancji. 

 
 

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

wyniku finansowego 

 

 

Spółka spłaca swoje zobowiązania handlowe w terminie.  
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Spółka terminowo reguluje także zobowiązania wobec pracowników, ZUS, Urzędu 

Skarbowego oraz innych instytucji.  

 

Emitent na 30.09.2016 roku zatrudniał 34 pracowników (24,75 etatu), z czego 3 pracowników 

na stanowiskach robotniczych. 

 

 
 

 

Spółka GET EnTra Sp. z o.o. na 30.09.2016 roku zatrudniała 9 pracowników na stanowiskach 

umysłowych. 

 

Energopol - Południe sp. z o.o. na 30.09.2016 roku zatrudniał 12 pracowników (7,5 etatu) na 

stanowiskach umysłowych.  

 

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. spółka komandytowa na 30.09.2016 roku 

zatrudniała 9 pracowników (3,75 etatu) na stanowiskach umysłowych. 
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29. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki 

w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

 

Do końca III kwartału 2016 roku Emitent obserwuje wyhamowywanie produkcji budowlanej 

(szczególnie w sektorze budownictwa infrastrukturalnego). Obecna sytuacja w sektorze 

budowlanym związana jest w szczególności z przesunięciem kluczowych projektów 

infrastrukturalnych realizowanych w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej na rok 

2017 i 2018. Ewentualne pozyskanie projektów z tej puli nie powinno jednak mieć wpływu 

na wyniki Grupy w pierwszych dwóch kwartałach 2017 roku. 

 

W III kwartale 2016 roku spadła podaż przetargów w branży budowlanej. W postępowaniach 

przetargowych dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowy obiektów 

kubaturowych czy budownictwa drogowego widoczna jest presja cenowa a dodatkowo 

w przetargach bierze udział średnio dwa razy więcej oferentów niż w latach poprzednich, 

a ponadto zgłaszają się firmy z krajów Europy Zachodniej, dotychczas nieobecne na polskim 

rynku.  

 

Powyższe czynniki mogą mieć wpływ na przychody spółki zależnej Energopol – Południe Sp. 

z o.o. w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w kolejnych kwartałach. 

 

Monitorując sytuację projektów związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi 

Spółka odnotowała zastój na rynku, który w sposób bezpośredni wiąże z brakiem dostępu do 

funduszy unijnych oraz brakiem właściwych regulacji koniecznych dla ich wdrażania, dlatego 

przewidujemy kolejne oddalające się terminy i brak perspektyw na rozwój tego segmentu 

rynku w przewidywanym czasie. 

 

Do końca III kwartały 2016 roku brak było finansowania kontraktu „Budowa stopnia 

wodnego Malczyce na rzece Odrze” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (inwestycja finansowana jest cyklicznie rokrocznie). W sposób 

bezpośredni brak przychodów z tego kontraktu znalazł odzwierciedlenie w postaci 

zmniejszenia przychodów Emitenta do końca III kw. 2016 roku. Po dniu bilansowym Emitent 

otrzymał informację o podpisaniu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy na 

finansowanie budowy stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w kwocie 9 109 tys. PLN 

brutto z przeznaczeniem na roboty budowlano – montażowe w roku 2016, co będzie miało 

bezpośredni wpływ na przychody Emitenta w IV kwartale 2016 roku.  

 

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

oraz stosunkowo wysoka zmienność cen, zarówno na rynku dnia następnego jak i na rynku 
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terminowym. W trzech pierwszych kwartałach roku 2016 wolumen obrotu energią 

elektryczną na rynku terminowym Towarowej Giełdy Energii SA (TGE) w porównaniu do 

analogicznego okresu roku 2015 spadł o 31%. Pomimo faktu, że obroty na rynku spot wzrosły 

o 11%, nie zrekompensowały one spadku na rynku terminowym, gdyż łączny wolumen 

obrotów na rynkach energii prowadzonych przez TGE spadł o 25%. Na TGE widoczny jest 

także spadek ilości zawieranych kontraktów rocznych na energię z dostawą w kolejnych 

latach. Prawdopodobnie decyduje o tym niepewna sytuacja odnośnie ostatecznego kształtu 

rynku w przyszłości, a to przenosi się na niepewność dotyczącą poziomu cen i w efekcie 

doprowadza do zmniejszenie wolumenów na rynku terminowym. Wśród przyczyn tej 

niepewności należy wymienić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 

zapowiadane przez operatora sieci przesyłowej, oczekiwane zmiany własnościowe dotyczące 

przynajmniej dwóch ważnych wytwórców energii elektrycznej, oraz stosunkowo duży 

poziom zmienności cen na rynkach ościennych. 

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku odnotowano niewielki wzrost poziomów cen 

dostawy energii elektrycznej w stosunku do poziomów cen obserwowanych w analogicznym 

okresie roku poprzedniego. W bieżącym roku wystąpiły dwa okresy silnego wzrostu 

zapotrzebowania w styczniu i czerwcu br. spowodowane warunkami pogodowymi 

(odpowiednio silne mrozy i okres upalnych temperatur), które nałożyły się na dużą ilość 

planowych i nieplanowych wyłączeń bloków wytwórczych oraz niską generację w źródłach 

wiatrowych, co skutkowało wystąpieniem ponadprzeciętnie wysokich cen na rynku spot. 

Oczekuje się, że w sytuacji stale zwiększającej się ilości mocy zainstalowanej w energetyce 

wiatrowej, oraz systematycznym wycofywaniu starszych konwencjonalnych jednostek 

generacyjnych, częstotliwość występowania okresów o wysokiej zmienności cen będzie rosła. 

Dodatkowo, wpływ warunków atmosferycznych na poziom cen energii elektrycznej także 

ulegnie zwiększeniu. Oznacza to dla Spółki zależnej Get EnTra Sp. z o.o. dodatkowe ryzyka, 

ale także dodatkowe okazje do wygenerowania zysku. Nie oczekuje się jednak, aby wpływ 

tych wydarzeń na poziom uzyskiwanych wyników był istotny.  

Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na poziom cen i obrotów na TGE w kolejnych 

okresach sprawozdawczych będą zmiany regulacji wspólnotowych i krajowych rynku 

hurtowego obrotu energią elektryczną, obserwowana dość duża zmienność cen nośników 

energii na rynkach ogólnoświatowych, w tym węgla, a także uprawnień do emisji CO2.  

Wysoka zmienność oraz zadowalający, choć niższy niż rok temu, poziom płynności rynku 

pomogły spółce zależnej GET EnTra wygenerować w pierwszych trzech kwartałach br. 818 

000 tys. PLN przychodów, czyli więcej o 137% 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. 

Do końca III kwartału 2016 roku sytuacja Grupy podlegała polaryzacji i podziałowi w ramach 

różnych aktywności, które Spółka realizowała zgodnie z przyjętą strategią.  
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Emitent w ramach elementu strategii budowania Grupy Kapitałowej kontynuował w III 

kwartale 2016 roku:  

 

- rozwój Spółki GET EnTra Sp. z o.o. na rynku hurtowego obrotu energią poprzez 

zapewnienie wsparcia 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; 

 

- zaangażowanie w rozwój działalności spółki zależnej Centrum Nowoczesnych Technologii 

Spółka Akcyjna spółka komandytowa, której Emitent jest jedynym komplementariuszem; 

 

- rozwój Spółki Energopol – Południe sp. z o.o. poprzez wsparcie tej spółki zależnej w 

zakresie potencjału kadrowego, technicznego, gwarancyjnego czy referencyjnego Emitenta w 

zakresie jej udziału w postępowaniach przetargowych w branży budowlanej. Emitent mając 

na względzie realia rynku budowlanego oraz kontynuując założoną strategię konsekwentnie 

wygaszał aktywność budowlaną w CNT, zawiązując jednocześnie 4 stycznia br. zależną 

spółkę budowlaną pod firmą Energopol – Południe Sp. z o.o. (EPL). Zgodnie z przyjętymi 

przez Emitenta założeniami, począwszy od 2016 roku firma EPL ma za zadanie w sposób 

płynny przejąć na rynku budowlanym dotychczasowe miejsce CNT korzystając z jej 

referencji oraz zasobów. CNT uzyskała dzięki temu dużą mobilność w zakresie dalszej 

rozbudowy Grupy Kapitałowej. Wymierne efekty działania nowej spółki zależnej mogą mieć 

wpływ na wynik Emitenta dopiero w kolejnych kwartałach. 

 

Emitent w kwietniu 2016 roku zawiązał również spółkę pod firmą Centrum Nowoczesnych 

Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Sosnowcu, której 

podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie robót budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, co zgodnie z realizowaną przez 

Emitenta strategią wiąże się z rozbudową Grupy Kapitałowej i wejściem w branżę 

deweloperską.  

 

Spółka zależna nabyła 22 kwietnia br. nieruchomości położone w Krakowie o powierzchni 

łącznej działek ponad 54 tys. m2, oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń 

posadowionych na ww. nieruchomościach za cenę 62 mln PLN netto plus należny podatek 

VAT. Spółka zależna pozyskała środki niezbędne w celu sfinansowania umowy nabycia 

między innymi ze środków przekazanych spółce zależnej przez Emitenta tytułem pokrycia 

wkładu pieniężnego. Spółka zależna planuje zrealizowanie na nabytych nieruchomościach 

inwestycji deweloperskiej w postaci budowy osiedla mieszkaniowego wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w ramach 

realizowanej inwestycji. Nadzór nad realizacją inwestycji pełnić będzie EPL. Emitent 
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rozważa także możliwość zaangażowania EPL jako Generalnego Wykonawcy dla realizacji 

części inwestycji.  

 

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa niezwłocznie po 

zakupie nieruchomości w Krakowie zleciła 3 pracowniom projektowym opracowanie 

projektu budowlanego dla zespołu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz 

z garażami podziemnymi i częścią usługową. Inwestycja będzie realizowana pod nazwą 

Nowa 5 Dzielnica. W sierpniu 2016 r. Spółka zależna złożyła wnioski o wydanie pozwolenia 

na budowę budynków o łącznej, projektowanej powierzchni użytkowej ok 35 000 m2. Spółka 

komandytowa rozpocznie procedurę zawierania umów deweloperskich z potencjalnymi 

nabywcami lokali od razu po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

W ramach bieżącej działalności niezależnie od trwających procedur formalnych, rozpoczęto 

prezentowanie oferty mieszkań w 2 budynkach z 5 projektowanych. Oferta przewiduje 

szeroki wachlarz mieszkań. Niesłabnące zainteresowanie nowymi mieszkaniami w dobrych 

lokalizacjach (jaką jest lokalizacja przedmiotowej inwestycji) pozwala przypuszczać, że 

oferta będzie się cieszyć zainteresowaniem potencjalnych Nabywców tym bardziej, że na 

rynku nadal zauważalny jest trend zakupu nieruchomości w celach inwestycyjnych.  

 

Mając powyższe na uwadze Emitent podtrzymuje założenia odnośnie oczekiwanego 

powodzenia realizacji przedmiotowego projektu deweloperskiego. Warto w tym miejscu 

wskazać, iż według zgodnej oceny analityków branżowych tak miniony rok 2015 jak i obecny 

można określić jako bardzo dobre lata dla rynku nowych mieszkań. 

Analitycy przewidują stabilizację na rynku sprzedaży nowych mieszkań w 2017 roku. 
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