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Działając jako Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. przekazuję w Państwa ręce 

sprawozdanie finansowe naszej Spółki za 2015 rok. Stanowi ono podsumowanie wyników 

finansowych i najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku. Za nami rok pełen wyzwań – przed nami 

kolejny, z całą pewnością nie mniej wymagający. 

 

Miniony rok zamknięty pomiędzy jedną, a drugą perspektywą budżetową Unii Europejskiej, 

był bardzo specyficzny dla branży budowlanej. Osiągnięty w minionym roku dwuprocentowy 

poziom wzrostu podaży kontraktów na rynku budowlanym spowodowany był spadkiem liczby oraz 

wartości zamówień publicznych w poprzedzającym okresie. Efektem powyższego stanu rzeczy, 

Spółka nie zawierała nowych kontraktów, a jedynie podpisała aneksy zwiększające wartość już 

posiadanych oraz zawarła umowy na roboty budowlane, których łączna wartość wyniosła  

16 503 tys. zł. Zakończyliśmy realizację kontraktu w Dąbrowie Górniczej, dwóch kontraktów  

w Lublinie oraz kontraktu w Zabrzu i Sosnowcu. 

 

Końcem roku 2015 można było zauważyć zwiększoną podaż przetargów w branży 

budowlanej, co skutkowało większa aktywnością ofertową ze strony Spółki.  

Obecnie obserwujemy zwiększenie liczby ogłaszanych przetargów drogowych i kolejowych.  

W najbliższym kwartale oczekujemy na pojawienie się ogłoszeń dotyczących przetargów  

w branży wodno-kanalizacyjnej i hydrotechnicznej, finansowanych ze środków pochodzących  

z Unii Europejskiej. Trzeba mieć jednak na uwadze, że pozyskiwane kontrakty nie będą miały 

wpływu na osiągane wyniki finansowe Spółki w najbliższych kwartałach, ale dopiero w kolejnych.  

 

Monitorując sytuację projektów związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi 

zaobserwowaliśmy swoisty zastój na rynku, który w sposób bezpośredni wiążemy z brakiem 

dostępu do funduszy unijnych oraz koniecznych dla ich wdrażania regulacji. Z tego względu 

przewidujemy, że podjęcie dynamicznych ruchów na rynku w odniesieniu do tego typu projektów 

będzie musiało zostać przesunięte na termin odleglejszy niż dotychczas przez nas zakładany. 
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Ubiegły rok obrotowy to kolejny rok, w którym Akcjonariusze CNT S.A. przeznaczyli kwotę 

4.090.500,00 zł na dywidendę (0,45 zł na jedną akcję CNT S.A.).  

 

Początkiem I kwartału 2016 roku CNT S.A. konsekwentnie dążąc do rozwoju Grupy 

kapitałowej objęła 100% udziałów nowoutworzonej Spółki Energopol-Południe Sp. z o. o. z siedzibą 

w Sosnowcu. Spółka zależna ma kontynuować wieloletnie tradycje na rynku budowlanym, a swoją 

działalność koncentrować przede wszystkim w sektorze budownictwa infrastrukturalnego, 

zastępując na nim CNT S.A.. Założenia te będzie realizowała bazując na zasobach, kompetencjach 

oraz referencjach CNT S.A..  

 

CNT S.A. nie wyklucza zaangażowania kapitałowego w nowe projekty w 2016 roku  

na bazie posiadanych własnych środków oraz dostępnych w ramach podpisanej  

w dniu 08 lutego 2016 r. umowy kredytowej z mBank S.A.. Sytuacja płynnościowa i zasoby gotówki 

Spółki są niezmiennie stabilne, a w 2016 roku będą zależne od zaangażowania Spółki  

w kolejne projekty. 

 

Rok 2016 zapowiada się jako kolejny okres rozwoju Spółki. Liczymy na to, że sytuacja 

rynkowa będzie na tyle stabilna, by było możliwe przeprowadzenie przez CNT S.A. kolejnych 

akwizycji i ewentualnie zaangażowanie w projekty finansowe oraz pozyskanie przez Spółkę zależną 

Energopol - Południe Sp. z o.o. rentownych kontraktów w branży infrastrukturalnej, kubaturowej 

oraz ochrony środowiska.  

 

Głównym celem CNT S.A. pozostaje praca nad systematycznym wzrostem wartości Spółki. 

Cel ten realizować będziemy w dalszym ciągu przez zrównoważony rozwój, uwzględniając naszą 

odpowiedzialność w stosunku do wszystkich interesariuszy, a zwłaszcza w stosunku  

do pracowników. Spółka nie tylko w dalszym ciągu będzie inwestować w rozwój umiejętności 

zawodowych swoich pracowników, ale też tworzyć warunki do rozwoju umiejętności miękkich 

kadry menadżerskiej oraz zasad sprzyjających likwidacji kompetencyjnej luki pokoleniowej. Przy 

okazji podsumowania roku minionego, dziękuję wszystkim moim współpracownikom za wysiłek 

wkładany w rozwój CNT S.A. oraz udzielane mi codziennie wsparcie. Ufam, że nasze wspólne 

działanie pozwoli Spółce na dalszy rozwój, a Wam na osiąganie osobistych sukcesów. 
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Dziękuję Akcjonariuszom za okazane zaufanie, Radzie Nadzorczej za owocną współpracę,  

a Nam wszystkim życzę, by kolejny rok dostarczył wielu powodów do satysfakcji z wyników 

osiągniętych przez Spółkę.  

 

Zapraszam Państwa do lektury sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych 

Technologii S.A. za rok 2015. 

 


