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

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej CNT S.A. 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. 

 

Osiągnięty w minionym roku dwuprocentowy poziom wzrostu podaży kontraktów na rynku 

budowlanym spowodowany był spadkiem liczby oraz wartości zamówień publicznych  

w poprzedzającym okresie.  

 

Poprawa warunków na rynku oraz pozytywna prognoza na kolejny rok pozwala  

z optymizmem spoglądać w stronę nowych projektów branży budowlanej, w szczególności wodno-

kanalizacyjnych, hydrotechnicznych, drogowych i kolejowych. Być może, również w dalszej 

perspektywie zaistnieją sprzyjające warunki dla rozpoczęcia wdrażania nowych programów 

związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi. 

 

W branży obrotu energią elektryczną można zauważyć wahania obrotów na rynku oraz 

rosnącą zmienność cen. W pierwszej połowie bieżącego roku został odnotowany istotny spadek 

poziomów cen dostawy energii elektrycznej w stosunku do zaobserwowanych w analogicznym 

okresie roku poprzedniego. Przyczyn obniżenia cen dostawy energii elektrycznej należy szukać 

między innymi we wprowadzonych zmianach regulacyjnych ograniczających koszty 

funkcjonowania programu operacyjnej rezerwy mocy oraz w ogólnoświatowym spadku cen 

nośników energii, w tym węgla. Kolejnym czynnikiem jest również systematyczny wzrost mocy 

zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych. W III kwartale 2015 miała miejsce niespotykana  

w Polsce od lat 80 ubiegłego wieku sytuacja, gdy na skutek zagrożenia stabilności pracy Krajowego 

Systemu Energetycznego, Operator Sieci Przesyłowej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  

(PSE S.A.) w dniu 10 sierpnia 2015 roku wprowadził ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej poprzez ogłoszenie 20 stopnia zasilania. Zgodnie z informacjami opublikowanymi 
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przez PSE S.A. sytuacja ta została spowodowana wystąpieniem znaczących ubytków mocy oraz 

dużym wzrostem zapotrzebowania na moc, co z kolei było spowodowane niekorzystną sytuacją 

hydrologiczną i utrzymywaniem się wysokich temperatur. Przypuszcza się, że wydarzenie to może 

w przyszłości skutkować większą ingerencją ustawodawcy w mechanizmy funkcjonowania rynku 

energii elektrycznej, a co za tym idzie, zwiększy się ryzyko wprowadzenia niekorzystnych regulacji 

prawnych. Pomimo możliwości wprowadzenia tego typu modyfikacji, z uwagi na długi cykl 

wprowadzania zmian w otoczeniu regulacyjno-prawnym rynku energii, prognozowane przyszłe 

zdarzenia nie powinny wpływać na wyniki Emitenta w najbliższych czterech kwartałach. 

 

Do końca 2015 roku Grupa Kapitałowa CNT S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży  

w wysokości 541 279 tys. zł, jest to wynik na wyższym poziomie niż osiągnięty w analogicznym 

okresie 2014 roku (realny wzrost o 371%, co jest związane z powstaniem Grupy Kapitałowej  

i konsolidacją). W ramach tego wyniku Spółka dominująca uzyskała przychody w wysokości  

48 000 tys. zł.  

Grupa Kapitałowa rok 2015 zakończyła zyskiem netto w wysokości 4 722 tys. zł, z czego  

4 234 tys. zł przypada na jednostkę dominującą.  

 

Kontynuując strategię budowania Grupy kapitałowej Spółka dominująca uczestniczyła  

w rozwoju Spółki GET EnTra Sp. z o.o. na rynku hurtowego obrotu energią poprzez zapewnienie 

zaplecza finansowego pozwalającego na zwiększenie wolumenów transakcji oraz zawieranych 

kontraktów, wprowadzenie systemów wyceny kontraktów i budowania własnych symulacji 

rynkowych, odbudowywania bazy klientów zarówno transakcyjnych jak i kooperantów, a także 

wdrożenia własnego know - how dla otwarcia rynku kontraktów ustrukturyzowanych.  

 

Początkiem I kwartału 2016 roku CNT S.A. objęła 100% udziałów nowoutworzonej Spółki 

Energopol-Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu. Spółka zależna będzie koncentrować swoją 

działalność przede wszystkim w sektorze budownictwa infrastrukturalnego. Założenia te będzie 

realizowała bazując na zasobach, kompetencjach oraz referencjach CNT S.A.. Prognozujemy, że 

skutki działalności Spółki Energopol – Południe Sp. z o.o. mogą dać odzwierciedlenie w wynikach 

finansowych Grupy CNT S.A., jednak nie wcześniej niż w III kwartale bieżącego roku obrotowego. 

 

Rok 2016 zapowiada się jako kolejny rok rozwoju Grupy. Wyzwania i możliwości rozwojowe 

powinny być udziałem zarówno GET EnTra Sp. z o. o. jak i Energopol – Południe Sp. z o.o..  

Spółka dominująca w dalszym ciągu będzie wspierać Spółki zależne, a także obserwować otoczenie 

rynkowe nie wykluczając ani akwizycji, ani też budowania kolejnych podmiotów zależnych. 
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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  Grupę Kapitałową CNT S.A..  

 

Zapraszam Państwa do lektury sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum 

Nowoczesnych Technologii S.A. za rok 2015. 

 

 


