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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku (w tysiącach złotych)

I WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
CNT S.A. (w tys. PLN) za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wraz z okresem porównywalnym.
w tys. PLN

I półrocze 2017 roku I półrocze 2016 roku I półrocze 2017 roku I półrocze 2016 roku
okres od 01-01-2017 okres od 01-01-2016 okres od 01-01-2017 okres od 01-01-2016
do 30-06-2017
do 30-06-2016
do 30-06-2017
do 30-06-2016

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Przychody ze sprzedaży
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Całkowity dochód netto za okres
Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza
jednostki dominującej
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Średnia ważona ilość akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w
PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności
kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki
dominującej
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej
(w PLN/EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności
zaniechanej (w PLN/EUR)
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE

w tys. EUR

456 775
449 357
3 094
3 144
2 410
-

499 099
495 677
(1 643)
(993)
(857)
-

107 542
105 796
728
740
567
-

113 937
113 155
(375)
(227)
(196)
-

2 105
2 410

(779)
(857)

496
567

(178)
(196)

2 105
(19 814)
11
9 916
(9 887)
9 090 000

(779)
(91 362)
210
51 201
(39 951)
9 090 000

496
(4 665)
3
2 335
(2 328)
9 090 000

(178)
(20 857)
48
11 688
(9 120)
9 090 000

0,23

-0,09

0,06

-0,03

0,23

-0,09

0,06

-0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I półrocze 2017 roku
2016 rok
I półrocze 2017 roku
2016 rok
okres od 01-01-2017 okres od 01-01-2016 okres od 01-01-2017 okres od 01-01-2016
do 30-06-2017
do 31-12-2016
do 30-06-2017
do 31-12-2016

Aktywa, razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)

150 170
1 651
55 996
92 523
36 360
10,18

129 333
2 208
34 287
92 838
36 360
10,21

35 531
391
13 249
21 891
8 603
2,41

29 234
499
7 750
20 985
8 219
2,31

10,18

10,21

2,41

2,31
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku (w tysiącach złotych)

Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego CNT S.A. (w tys.
PLN) za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wraz z okresem porównywalnym.
w tys. PLN
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Przychody ze sprzedaży
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Całkowity dochód netto za okres
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Średnia ważona ilość akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności
kontynuowanej (w PLN/EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności
kontynuowanej (w PLN/EUR)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej
(w PLN/EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na
działalności zaniechanej (w PLN/EUR)
JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE

I półrocze 2017 roku
okres od 01-01-2017
do 30-06-2017

w tys. EUR

I półrocze 2016 roku
okres od 01-01-2016
do 30-06-2016

I półrocze 2017 roku
okres od 01-01-2017
do 30-06-2017

I półrocze 2016 roku
okres od 01-01-2016
do 30-06-2016

3 944
3 058
(85)
285
401
401
401
(6 748)
(1 962)
(8 710)
9 090 000

4 098
3 536
(1 886)
(1 306)
(970)
(970)
(970)
(17 504)
(34 839)
8 878
(43 465)
9 090 000

929
720
(20)
67
94
94
94
(1 589)
(462)
(2 051)
9 090 000

936
807
(431)
(298)
(221)
(221)
(221)
(3 996)
(7 953)
2 027
(9 922)
9 090 000

0,04

-0,11

0,01

-0,02

0,04

-0,11

0,01

-0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I półrocze 2017 roku
okres od 01-01-2017
do 30-06-2017

2016 rok
okres od 01-01-2016
do 31-12-2016

I półrocze 2017 roku
okres od 01-01-2017
do 30-06-2017

2016 rok
okres od 01-01-2016
do 31-12-2016

60 299

67 696

14 267

15 302

1 169
10 814
48 316
36 360
5,32
5,32

2 000
15 055
50 641
36 360
5,57
5,57

277
2 559
11 432
8 603
1,26
1,26

452
3 403
11 447
8 219
1,26
1,26

Aktywa, razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku (w tysiącach złotych)

II ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ CNT S.A.

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej CNT S.A. (w tys. PLN)
za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wraz z okresem porównywalnym.

AKTYWA

30.06.2017

A. Aktywa trwałe
1. Rzeczowe aktywa trwałe
2. Wartość firmy
3. Wartości niematerialne
4. Nieruchomości inwestycyjne
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności
6. Długoterminowe aktywa finansowe
7. Należności długoterminowe
8. Kaucje zatrzymane długoterminowe
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
1. Produkcja w toku - obiekty w zabudowie
2. Zapasy pozostałe
3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
4. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe
5. Należności z tytułu podatku dochodowego
6. Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną
7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
8. Krótkoterminowe aktywa finansowe
9. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży oraz związane z działalnością zaniechaną
Aktywa razem

31.12.2016

6 489
3 354
55
-

7 010
3 661
64
-

-

-

470
109
2 484
17
143 681
90 351
67
29 781
8 416
-

448
33
2 782
22
122 323
67 447
68
19 877
7 808
7

769

3 145

712
13 585

477
23 494

-

-

150 170

129 333
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku (w tysiącach złotych)

PASYWA

30.06.2017

A. Kapitał własny
1. Kapitał podstawowy
2. Kapitał zapasowy
3. Akcje własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał z aktualizacji wyceny
5. Zyski/straty zatrzymane
6. Zysk/strata netto
7. Udziały niekontrolujące
B. Zobowiązania długoterminowe
1. Rezerwy długoterminowe
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki
4. Długoterminowe zobowiązania finansowe
5. Zobowiązania długoterminowe
6. Kaucje otrzymane długoterminowe
C. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Rezerwy krótkoterminowe
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki
3. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
5. Kaucje otrzymane krótkoterminowe
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
7. Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę
budowlaną
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
9. Otrzymane zaliczki na działalność deweloperską
Pasywa razem

31.12.2016

92 523
36 360
11 546
9
5 913
2 105
36 590
1 651
37
728
886
55 996
123
10 000
-

92 838
36 360
13 869
8
3 209
2 819
36 573
2 208
33
1 164
1 011
34 287
125
-

35 990

27 883

2 342
106

2 385
145

320

-

1 123
5 992
150 170

3 749
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2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej CNT S.A. (w tys. PLN)
za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wraz z okresem porównywalnym.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW
(wariant kalkulacyjny)

I półrocze 2017 roku
okres od 01-01-2017
do 30-06-2017

I półrocze 2016 roku
okres od 01-01-2016
do 30-06-2016

I.

Przychody ze sprzedaży

456 775

499 099

II.

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

449 357

495 677

7 418

3 422

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
III. Koszty sprzedaży

975

IV. Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) netto ze sprzedaży
V. Pozostałe przychody
VI. Zysk z tytułu okazjonalnego nabycia
VII. Pozostałe koszty
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
VIII. Przychody finansowe
IX. Koszty finansowe

4 027

4 366

2 416

-944

1 468

259

0

0

790

958

3 094

-1 643

118

795

68

145

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych
X.
przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności

0

0

XI. Strata na sprzedaży udziałów

0

0

Zysk (strata) brutto

3 144

-993

XII. Podatek dochodowy

734

-136

2 410

-857

Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej
Zysk / strata na działalności zaniechanej

0

Zysk (strata) netto za okres

2 410

XIII. Inne całkowite dochody netto

0

Całkowity dochód netto za okres, w tym:
przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
przypadający udziałom niesprawującym kontroli

ZYSK NA AKCJĘ

1
2
3

Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Średnia ważona ilość akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej
przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności
kontynuowanej przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności
zaniechanej

4
5
6
7

2 410
2 105

-857
-779

305

-78

I półrocze 2017 roku
okres od 01-01-2017
do 30-06-2017

l.p.

-857

I półrocze 2016 roku
okres od 01-01-2016
do 30-06-2016

2 105
0
9 090 000

-779
0
9 090 000

0,23

-0,09

0,23

-0,09

0,00

0,00

0,00

0,00
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku (w tysiącach złotych)

3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej CNT S.A. (w tys. PLN)
za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wraz z okresem porównywalnym.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

A.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
III.
B.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.
C.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
D.
E.
F.
G.

I półrocze 2017 roku I półrocze 2016 roku
okres od 01-01-2017 okres od 01-01-2016
do 30-06-2017
do 30-06-2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Korekty razem
Udział w zyskach (stratach) netto jedostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności i kaucji zatrzymanych
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych
okresów
Utrata wartości aktywów finansowych
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony
Inne korekty z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Odsetki otrzymane
Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży
Dywidendy otrzymane od podmiotów zależnych
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (udziały)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Spłata pożyczek krótkoterminowych podmiotom powiązanym
Wydatki
Nabycie aktywów finansowych
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Nabycie innych wartości niematerialnych
Inwestycje w nieruchomości
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
Inne wydatki
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływ z emisji akcji niedających kontroli
Wpływ z emisji obligacji zamiennych na akcje
Otrzymane kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bieżącym)
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym
Wpływ z tyt. sprzedaży udziałów bez utraty kontroli
Wydatki
Odsetki
Spłata kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Nabycie akcji własnych
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek roku obrotowego
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+/-E)
- o ograniczonej możliwości dysponowania

3 144
(22 958)
-

(993)
(90 369)
-

204
22
(175)
(185)
2
(22 907)
(7 997)

203
(7)
35
(12)
869
(58 775)
(16 464)

11 666

(17 439)

(2 853)
(751)
16
(19 814)
122
112
10
111
111
11
10 000
10 000
84
84
9 916
(9 887)
(9 909)
(22)
23 494
13 585
2 685

(710)
1 931
(91 362)
309
278
31
99
50
49
210
51 511
30 003
21 508
310
310
51 201
(39 951)
(39 947)
4
53 106
13 159
599
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4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej CNT S.A.
(w tys. PLN) za okres od 01.01. 2017 r. do 30.06.2017 r.
Przypadający na akcjonariuszy jednostki

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w
kapitale własnym

Saldo na dzień 01.01.2017 roku
Zmiany zasad rachunkowości
Korekty błędów podstawowych
Bilans otwarcia po zmianach
Zmiany w kapitale własnym:
Zysk/ strata za rok obrotowy
Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)
w tym: zysk za 2016 rok - na kapitał zapasowy
w tym: zysk za 2016 rok - zyski/straty zatrzymane
w tym: zysk za 2016 rok - dywidenda
w tym: straty/zyski aktuarialne
Całkowite dochody ujęte w okresie
Stan na dzień 30.06.2017 roku

Kapitał
podstawowy

Kapitał
zapasowy

Kapitał
z aktualizacji
wyceny

Zyski
zatrzymane

36 360

13 869

8

6 028

36 360
-

13 869
(2 323)

8
1

6 028
(115)

-

(2 323)
404

1

(115)
(404)
289

Zysk / strata
z roku
bieżącego
przypadająca
na
akcjonariusza
jednostki
dominującej

2 105
2 105
-

(2 727)
36 360

1
1
9

11 546

5 913

2 105

Udziały
Kapitał własny
niekontrolujące
ogółem

Razem

56 265
56 265
(332)
2 105
(2 437)
289
(2 727)
1
1
53 496

36 573

36 573
17
305
(288)
(288)

36 590

92 838
92 838
(315)
2 410
(2 725)
1
(2 727)
1
1
92 523

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej CNT S.A.
(w tys. PLN) za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
Przypadający na akcjonariuszy jednostki

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w
kapitale własnym

Saldo na dzień 01.01.2016 roku
Zmiany zasad rachunkowości
Korekty błędów podstawowych
Bilans otwarcia po zmianach
Przejście na MSR/MSSF (z zaokrągleń)
Bilans otwarcia wg MSR/MSSF
Zmiany w kapitale własnym:
Zysk/ strata za rok obrotowy
Zysk/ strata za rok obrotowy przypadający
udziałom mniejszości
Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)
w tym: zysk za 2015 rok - na kapitał zapasowy
Założenie spółki komandytowej Centrum
Nowoczesnych Technologii S.A. s.k. - udziały
niekontrolujące
w tym: straty/zyski aktuarialne
Całkowite dochody ujęte w okresie
Stan na dzień 30.06.2016 roku

Kapitał
podstawowy

Kapitał
zapasowy

Kapitał
z aktualizacji
wyceny

Zyski
zatrzymane

Zysk / strata
z roku
bieżącego
przypadająca
na
akcjonariusza
jednostki
dominującej

36 360

11 449

3

5 629

36 360

11 449

3

5 629

-

36 360
-

11 449
2 420

3
-

5 629
(2 420)

(779)
(779)

Udziały
Kapitał własny
niekontrolujące
ogółem

Razem

53 441
53 441
53 441
(779)
(779)

2 263

2 263
2 263
33 944
(78)

-

36 360

2 420
2 420

13 869

-

3

(2 420)
(2 420)

3 209

-

(779)

-

-

34 022

34 022
-

-

34 022

34 022

52 662

36 207

88 869
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej CNT S.A.
(w tys. PLN) za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Przypadający na akcjonariuszy jednostki

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w
kapitale własnym

Saldo na dzień 01.01.2016 roku
Zmiany zasad rachunkowości
Korekty błędów podstawowych
Bilans otwarcia po zmianach
Zmiany w kapitale własnym:
Zysk/ strata za rok obrotowy
Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)
w tym: zysk za 2015 rok - na kapitał zapasowy
w tym: zysk za 2015 rok - niepodzielony
Założenie spółki komandytowej Centrum
Nowoczesnych Technologii S.A. s.k. - udziały
niekontrolujące
w tym: straty/zyski aktuarialne
Całkowite dochody ujęte w okresie
Stan na dzień 31.12.2016 roku

Kapitał
podstawowy

Kapitał
zapasowy

Kapitał
z aktualizacji
wyceny

Zyski
zatrzymane

36 360

11 449

3

5 629

36 360
-

11 449
2 420

3
5

5 629
(2 420)

-

2 420
2 420

5

(2 420)
(2 420)

36 360

13 869

5
5
8

3 209

Zysk / strata
z roku
bieżącego
przypadająca
na
akcjonariusza
jednostki
dominującej

2 819
2 819
-

2 819

Udziały
Kapitał własny
niekontrolujące
ogółem

Razem

53 441
53 441
2 824
2 819
5
-

2 263
34 310
288
34 022

55 704
55 704
37 134
3 107
34 027
-

-

34 022

34 022

5
5
56 265

36 573

5
5
92 838
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku (w tysiącach złotych)

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CNT S.A.

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sprawozdanie z sytuacji finansowej CNT S.A. (w tys. PLN) za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017
r. wraz z okresem porównywalnym.

AKTYWA

30.06.2017

A. Aktywa trwałe
1. Rzeczowe aktywa trwałe
2. Wartość firmy
3. Wartości niematerialne
4. Nieruchomości inwestycyjne
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności
6. Długoterminowe aktywa finansowe
7. Należności długoterminowe
8. Kaucje zatrzymane długoterminowe
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
3. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe
4. Należności z tytułu podatku dochodowego
5. Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
7. Krótkoterminowe aktywa finansowe
8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży oraz związane z działalnoścą zaniechaną
Aktywa razem

31.12.2016

46 902
3 107

47 445
3 415

29

33

41 365

41 343

76
2 308
17
13 397
67
6 274
51
-

2 632
22
20 251
68
4 260
58
-

769

3 145

227
2 290
3 719

291
12 429

60 299

67 696

Kapitał zakładowy: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279
NIP: 6440011838, 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 58

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku (w tysiącach złotych)

PASYWA

30.06.2017

A. Kapitał własny
1. Kapitał podstawowy
2. Kapitał zapasowy
3. Akcje własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał z aktualizacji wyceny
5. Zyski zatrzymane
6. Zysk/strata netto
B. Zobowiązania długoterminowe
1. Rezerwy długoterminowe
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki
4. Długoterminowe zobowiązania finansowe
5. Zobowiązania długoterminowe
6. Kaucje otrzymane długoterminowe
C. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Rezerwy krótkoterminowe
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki
3. Krótkoterminowe zobowiązania finansowe
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
5. Kaucje otrzymane krótkoterminowe
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
7. Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę
budowlaną
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

31.12.2016

48 316
36 360
11 546

50 641
36 360
13 869

9

8

401
1 169
37
541

404
2 000
33
1 057

591
10 814
34

910
15 055
36

7 797

9 688

2 332
-

2 370
-

320
331
60 299
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2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Sprawozdanie z całkowitych dochodów CNT S.A. (w tys. PLN) za okres od 01.01.2017 r. do
30.06.2017 r. wraz z okresem porównywalnym.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(wariant kalkulacyjny)

I.

Przychody ze sprzedaży

II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
III. Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu

I półrocze 2017 I półrocze 2016
roku okres od 01- roku okres od 0101-2017
01-2016
do 30-06-2017
do 30-06-2016
3 944

4 098

3 058

3 536

886

562

0

0

1 244

1 930

-358

-1 368

1 043

439

770

957

-85

-1 886

446

724

76

144

0

0

Zysk (strata) brutto

285

-1 306

X. Podatek dochodowy

-116

-336

401

-970

Zysk (strata) netto ze sprzedaży
V. Pozostałe przychody
VI Pozostałe koszty
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
VII. Przychody finansowe
VIII. Koszty finansowe
IX.

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności

Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej
Zysk / strata na działalności zaniechanej

0

Zysk (strata) netto za okres

401

-970

401

-970

XI. Inne całkowite dochody netto
Całkowity dochód netto za okres

l.p. ZYSK NA AKCJĘ
1
2
3
4
5
6
7

Zysk (strata) netto
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Średnia ważona ilość akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności
kontynuowanej
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności
zaniechanej

I półrocze 2017 I półrocze 2016
roku okres od 01- roku okres od 0101-2017
01-2016
do 30-06-2017
do 30-06-2016
401
-970
9 090 000
0,04

9 090 000
-0,11

0,04

-0,11

0,00

0,00

0,00

0,00
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3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych CNT S.A. (w tys. PLN) za okres od 01.01.2017 r. do
30.06.2017 r. wraz z okresem porównywalnym.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

A.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

III.
B.
I.

II.

III.
C.
I.

II.

III.
D.
E.
F.
G.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Korekty razem
Udział w zyskach (stratach) netto jedostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności i kaucji zatrzymanych

I półrocze 2017 roku
okres od 01-01-2017
do 30-06-2017

285
(7 033)
138
(497)
(185)
2
648

I półrocze 2016 roku
okres od 01-01-2016
do 30-06-2016

(1 306)
(16 198)
168
(3)
(89)
(12)
(131)
(9 099)

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

(4 655)

(8 061)

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów

(2 561)

(968)

11. Utrata wartości aktywów finansowych
12. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony
13. Inne korekty z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
1. Odsetki otrzymane
2. Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży
3. Dywidendy otrzymane od podmiotów zależnych
4. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (udziały)
5. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
6. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
7. Spłata pożyczek krótkoterminowych od podmiotów powiązanych
Wydatki
1. Nabycie aktywów finansowych
2. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Nabycie innych wartości niematerialnych
4. Inwestycje w nieruchomości
5. Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym
6. Inne wydatki
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
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)
4. Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym
Wydatki
1. Odsetki
2. Spłata kredytów i pożyczek
3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
4. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
5. Nabycie akcji własnych
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek roku obrotowego
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+/-E)
- o ograniczonej możliwości dysponowania

77

1 997

(6 748)

(17 504)

2 296
19

4 253
222

327

1 950
4 258
18

31
4 000
39 092
35 055
37

4 240

4 000

(1 962)
-

(34 839)
9 008

9 008
-

130
130

(8 710)
(8 710)

8 878
(43 465)
(43 465)

12 429
3 719

47 536
4 071
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4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym CNT S.A. (w tys. PLN) za okres od 01.01.2017 r. do
30.06.2017 r.
Przypadający na akcjonariuszy jednostki

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Saldo na dzień 01.01.2017 roku
Zmiany zasad rachunkowości
Korekty błędów podstawowych
Bilans otwarcia po zmianach
Zmiany w kapitale własnym:
Zysk/ strata za rok obrotowy
Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)
w tym: zysk za 2016 rok - na kapitał zapasowy
w tym: dywidenda z kapitału zapasowego
w tym: straty/zyski aktuarialne
Całkowite dochody ujęte w okresie
Stan na dzień 30.06.2017 roku

Kapitał
podstawowy

Kapitał
zapasowy

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Zysk / strata z
roku
bieżącego

Zyski
zatrzymane

36 360

13 869

8

404

36 360
-

13 869
(2 323)

8
1

404
(404)

-

(2 323)
404
(2 727)

1

(404)
(404)

36 360

11 546

1
9

-

401
401
-

401

Razem

Kapitał własny
ogółem

50 641
50 641
(2 325)
401
(2 726)
(2 727)
1
48 316

50 641
50 641
(2 325)
401
(2 726)
(2 727)
1
48 316

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym CNT S.A. (w tys. PLN) za okres od 01.01.2016 r. do
30.06.2016 r.
Przypadający na akcjonariuszy jednostki

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Saldo na dzień 01.01.2016 roku
Zmiany zasad rachunkowości
Korekty błędów podstawowych
Bilans otwarcia po zmianach
Przejście na MSR/MSSF (z zaokrągleń)
Bilans otwarcia wg MSR/MSSF
Zmiany w kapitale własnym:
Zysk/ strata za rok obrotowy
Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)
w tym: zysk za 2015 rok - na kapitał zapasowy
w tym: zysk za 2015 rok - nie podzielony
w tym: straty/zyski aktuarialne
Całkowite dochody ujęte w okresie
Stan na dzień 30.06.2016 roku

Kapitał
podstawowy

Kapitał
zapasowy

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Zysk / strata z
roku
bieżącego

Zyski
zatrzymane

36 360

11 449

3

2 420

36 360

11 449

3

2 420

-

36 360
-

11 449
2 420

3
-

2 420
(2 420)

(970)
(970)

-

2 420
2 420

-

(2 420)
(2 420)

36 360

13 869

3

-

(970)
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Razem

50 232
50 232
50 232
(970)
(970)
2 420
(2 420)
49 262

Kapitał własny
ogółem

50 232
50 232
50 232
(970)
(970)
2 420
(2 420)
49 262
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym CNT S.A. (w tys. PLN) za okres od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r.

Przypadający na akcjonariuszy jednostki

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Saldo na dzień 01.01.2016 roku
Zmiany zasad rachunkowości
Korekty błędów podstawowych
Bilans otwarcia po zmianach
Zmiany w kapitale własnym:
Zysk/ strata za rok obrotowy
Przesunięcia (zmiejszenia / zwiększenia)
w tym: zysk za 2015 rok - na kapitał zapasowy
w tym: straty/zyski aktuarialne
Całkowite dochody ujęte w okresie
Stan na dzień 31.12.2016 roku

Kapitał
podstawowy

Kapitał
zapasowy

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Zysk / strata z
roku
bieżącego

Zyski
zatrzymane

36 360

11 449

3

2 420

36 360
-

11 449
2 420

3
5

2 420
(2 420)

-

2 420
2 420

5

(2 420)
(2 420)

36 360

13 869

5
8

-

404
404

404
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Razem

50 232
50 232
409
404
5
5
50 641

Kapitał własny
ogółem

50 232
50 232
409
404
5
5
50 641
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III.
NOTY
OBJAŚNIAJĄCE
DO
ŚRÓDROCZENGO
SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CNT S.A.

1. Informacje ogólne o podmiocie dominującym CNT S.A.
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 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: 644-001-1838, REGON 271122279 (Spółka, Emitent).
W 1998 roku Spółka została dopuszczona do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, a debiut giełdowy przypadł na 6 listopada 1998 roku.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36 360 000 PLN (opłacony w całości) i dzieli się na
9 090 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 PLN każda.
Firma Spółki brzmi: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka może używać skrótu
firmy: CNT S.A.). Siedziba Spółki: (41-200) Sosnowiec, ul. Partyzantów 11.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej,
produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności:
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- roboty związane z budową obiektów kubaturowych,
- 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.).
Spółka koncentruje swoją obecną działalność głównie w obszarze związanym
z hydrotechniką oraz zamówieniami infrastrukturalnymi realizowanymi na rzecz jednostek
samorządu terytorialnego w ramach przetargów publicznych.
Spółka dominująca nie posiada oddziałów (zakładów).
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2. Władze Spółki
Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30
czerwca 2017 roku:
Jacek Taźbirek
– Prezes Zarządu
Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.


Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017
roku do dnia 23 lutego 2017 roku:






Lucjan Noras
Waldemar Dąbrowski
Katarzyna Kozińska
Grzegorz Banaszek
Robert Grzegorz Wojtaś

– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
– Sekretarz Rady Nadzorczej,
– Członek Rady Nadzorczej,
– Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 21 lutego 2017 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Pana Roberta
Grzegorza Wojtaś rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 lutego
2017 roku.
W dniu 22 lutego 2017 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Pana Grzegorza
Banaszek rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 22 lutego 2017
roku.
W dniu 23 lutego 2017 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Pana Lucjana
Noras rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 lutego 2017 roku.
W dniu 23 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwały
o powołaniu z dniem 23 lutego 2017 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej
kadencji trzech nowych członków: Pana Pawła Janusza Antonik, Panią Ewę Danis oraz Pana
Roberta Mirosława Sołek.
Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 23 lutego 2017 roku
do dnia 30 czerwca 2017roku:
Ewa Danis
– Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
 Waldemar Dąbrowski
– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 Katarzyna Kozińska
– Sekretarz Rady Nadzorczej,
 Paweł Antonik
– Członek Rady Nadzorczej,
 Robert Sołek
– Członek Rady Nadzorczej.
Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ
zmianie.
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3. 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 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 o wartości 35 005 000 PLN. Emitent jest
uprawniony do udziału w zyskach spółki komandytowej proporcjonalnie do wartości
wniesionych przez Emitenta wkładów (51%).
Emitent w I półroczu 2017 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),



Energopol – Południe Sp. z o.o. (spółka zależna),



Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa (spółka
zależna).

Kapitał zakładowy: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279
NIP: 6440011838, 41-200 Sosnowiec ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11 fax +48 32 263 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl
Strona 20 z 58

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku (w tysiącach złotych)

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 Aleja Jana
Pawła II 23, 00-854 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
czerwca 2017 roku:
 Zbigniew Kędzierski – Prezes Zarządu
 Tomasz Krzyżewski – Członek Zarządu
Do dnia sporządzenia sprawozdania skład osobowy Zarządu GET EnTra Sp. z o.o. nie uległ
zmianie.
Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej GET EnTra Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia
2017 roku do 30 czerwca 2017 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.
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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.
W związku z powyższym na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz na dzień sporządzenia
niniejszego Sprawozdania Emitent posiada 80% udziałów w spółce zależnej GET EnTra
Sp. z o.o.
Spółka GET EnTra Sp. z o.o. od września 2009 roku posiada zarejestrowany oddział
w Republice Czeskiej, jednakże nie podjął on jeszcze działalności.
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.
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 I półrocze 2017 roku jest Pan
Jacek Taźbirek. Spółka zależna koncentruje swoją działalność przede wszystkim w sektorze
budownictwa infrastrukturalnego, przy wykorzystaniu wsparcia w zakresie potencjału
kadrowego, technicznego, gwarancyjnego czy referencyjnego Emitenta. Spółka, o której
mowa powyżej została zarejestrowana w sądzie rejestrowym w dniu 23 lutego 2016 r.
Przychody spółki zależnej Energopol - Południe Sp. z o.o. wynikają jedynie z usług jakie
spółka świadczyła na rzecz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej CNT S.A., tj. na rzecz
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa - usługi
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w zakresie nadzoru i koordynacji procesu budowlanego inwestycji deweloperskiej
prowadzonej w Krakowie na nieruchomościach spółki komandytowej.
Energopol – Południe Sp. z o.o. nie posiada oddziałów (zakładów).
W dniu 26 czerwca 2017 roku do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Wydział VIII
Gospodarczy KRS złożony został wniosek o zawieszenie z dniem 1 lipca 2017 roku
działalności Energopol – Południe Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy.
Z dniem 1 czerwca 2017 roku usługi w zakresie nadzoru i koordynacji procesu budowlanego
ww. inwestycji deweloperskiej kontynuuje Emitent – CNT S.A.
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 działalności spółki komandytowej jest prowadzenie robót budowlanych
związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, realizacja
projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz sprzedaż lokali.
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.
W dniu zawiązania spółki komplementariuszem spółki został Emitent, który wniósł wkład
pieniężny w kwocie 5 tys. PLN gotówką i odpowiada za zobowiązania Spółki zależnej bez
ograniczeń, komandytariuszem tej spółki został Pan Zbigniew Marek Jakubas, który wniósł
wkład pieniężny w kwocie 2 tys. PLN i odpowiada 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,
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• przystąpienie do Spółki zależnej nowego wspólnika jako komandytariusza Pana Zbigniewa
Jana Napierały, który wniósł w dniach 13 oraz 14 kwietnia 2016 roku wkład pieniężny
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. PLN 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. PLN 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. Na w/w nieruchomościach spółka zależna rozpoczęła realizację
inwestycji deweloperskiej w postaci budowy osiedla mieszkaniowego wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa nie posiada
oddziałów (zakładów).
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4. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz śródroczne
skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostały zgodnie z wymogami
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonego przez Unię
Europejską MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz 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.).

Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Od 1 stycznia 2017 roku nie obowiązują żadne nowe lub zmienione standardy oraz
interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR)
lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Poniżej
wskazano na dwa przypadki, w których zmiany w standardach opublikowane przez RMSR i
mające obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, nie zostały jeszcze zatwierdzone przez
Komisję Europejską.
Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje)
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym
zastosowaniu opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie.
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy:
 MSSF 9 Instrumenty finansowe
Nowy standard został opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku i roku i ma zastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem
standardu jest uporządkowanie klasyfikacji aktywów finansowych oraz wprowadzenie
jednolitych zasad podejścia do oceny utraty wartości dotyczących wszystkich instrumentów
finansowych. Standard wprowadza również nowy model rachunkowości zabezpieczeń
w celu ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych informacji
o zarządzaniu ryzykiem.
Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2018 roku.
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Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne
oszacowanie wpływu zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków
wdrożenia nowego standardu.
 MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts
Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma
charakter przejściowy w związku z toczącymi się pracami RMSR nad uregulowaniem
sposobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. Standard wprowadza zasady
ujmowania aktywów i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o cenach
regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF.
Grupa zastosuje nowy standard nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię Europejską
jako data wejścia w życie tego standardu. Ze względu na przejściowy charakter standardu
Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać formalnej procedury zatwierdzenia
standardu i poczekać na docelowy standard.
Zastosowanie nowego standardu nie będzie miało wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.
 MSSF 15 Przychody z umów z klientami
Nowy ujednolicony standard został opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku i ma
zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku (pierwotnie
2017 roku) lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie. Standard ustanawia
jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera zasady, które zastąpią większość
szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania przychodów istniejących obecnie w
MSSF, w szczególności, w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz
związanych z nimi interpretacjach. W dniu 11 września 2015 roku Rada Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości opublikowała projekt zmian w przyjętym standardzie
odraczający o rok datę wejścia w życie tego standardu.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne
oszacowanie wpływu zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków
wdrożenia nowego standardu.
 MSSF 16 Leasing
Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później i dozwolone jest
jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod warunkiem równoczesnego zastosowania MSSF 15).
Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące leasingu (m.in. MSR 17)
i diametralnie zmienia podejście do umów leasingowych o różnym charakterze, nakazując
leasingobiorcą wykazywanie w bilansach aktywów i zobowiązań z tytułu zawartych umów
leasingowych, niezależnie od ich rodzaju.
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Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne
oszacowanie wpływu zastosowania nowego standardu. Grupa rozpoczęła analizę skutków
wdrożenia nowego standardu.
 Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy
inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem
Zmiany w MSSF 10 i MSR 28 zostały opublikowane w dniu 11 września 2014 roku i mają
zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później
(termin wejścia w życie obecnie został odroczony bez wskazania daty początkowej). Zmiany
doprecyzowują rachunkowość transakcji, w których jednostka dominująca traci kontrolę nad
jednostką zależną, która nie stanowi „biznesu” zgodnie z definicją określoną w MSSF 3
„Połączenia jednostek”, w drodze sprzedaży wszystkich lub części udziałów w tej jednostce
zależnej do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia ujmowanego metodą
praw własności.
Grupa zastosuje zmiany w standardach nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię
Europejską jako data wejścia w życie tego standardu. Aktualnie Komisja Europejska
postanowiła odroczyć formalną procedurę zatwierdzenia zmienionych standardów.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne
oszacowanie wpływu zastosowania zmienionych standardów.
 Zmiany w MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
z tytułu niezrealizowanych strat.
Zmiany w MSR 12 zostały opublikowane w dniu 19 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Ich celem jest
doprecyzowanie wymogów w zakresie ujmowania aktywów z tytułu podatku odroczonego
dotyczących dłużnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.
Grupa zastosuje zmiany w standardzie nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię
Europejską jako data wejścia w życie tego zmienionego standardu. Aktualnie Komisja
Europejska jest w trakcie formalnej procedury zatwierdzenia zmiany standardu.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na
sprawozdanie finansowe Grupy.
 Zmiany w MSR 7: Inicjatywa w sprawie ujawnień
Zmiany w MSR 7 zostały opublikowane w dniu 29 stycznia 2016 roku i mają zastosowanie
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Celem zmian
było zwiększenie zakresu informacji przekazywanej odbiorcom sprawozdania finansowego w
zakresie działalności finansowej jednostki poprzez dodatkowe ujawniania zmian wartości
bilansowej zobowiązań związanych z finansowaniem działalności jednostki.
Grupa zastosuje zmiany w standardzie nie wcześniej niż z dniem ustalonym przez Unię
Europejską jako data wejścia w życie tego zmienionego standardu. Aktualnie Komisja
Europejska jest w trakcie formalnej procedury zatwierdzenia zmiany standardu.
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Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na
sprawozdanie finansowe Grupy, poza zmianą zakresu ujawnień prezentowanych w
sprawozdaniu finansowym.
 Doprecyzowanie zapisów MSSF 15: Przychody z umów z klientami
Doprecyzowanie zapisów MSSF 15 zostało opublikowane w dniu 12 kwietnia 2016 roku i ma
ono zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub
później (zgodnie z datą rozpoczęcia obowiązywania całego standardu). Celem zmian
w standardzie było wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się w trakcie analiz
przedwdrożeniowych odnośnie: identyfikacji zobowiązania do spełnienia świadczenia
(performance obligation), wytycznych stosowania standardu w kwestii identyfikacji
zleceniodawcy/agenta oraz przychodów z licencji dotyczących własności intelektualnej, czy
wreszcie okresy przejściowego przy pierwszym zastosowaniu nowego standardu.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na
sprawozdanie finansowe Grupy.
 Zmiany w MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji
Zmiany w MSSF 2 zostały opublikowane w dniu 20 czerwca 2016 roku i mają one
zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.
Celem zmian w standardzie było doprecyzowanie sposobu ujmowania niektórych rodzajów
transakcji płatności na bazie akcji.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na
sprawozdanie finansowe Grupy.
 Zmiany w MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 “Instrumenty finansowe” w MSSF 4
“Umowy ubezpieczeniowe” opublikowane w dniu 12 września 2016 roku.
Mają one zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub
później.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało wpływu na
sprawozdanie finansowe Grupy.
 Zmiany do różnych standardów wynikające z
Międzynarodowych
Standardów
Sprawozdawczości
Improvements 2014-2016)

corocznego przeglądu
Finansowej
(Annual

W dniu 8 grudnia 2016 roku w wyniku dokonanego przeglądu MSSF wprowadzono drobne
poprawki do następujących 3 standardów:
- MSSF 1 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, w zakresie usunięcia kilku zwolnień
przewidzianych w tym standardzie, które nie mają już zastosowania,
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- MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach, w zakresie
doprecyzowania wymogów odnośnie ujawnień informacji na temat udziałów niezależnie od
tego czy są one traktowane jako przeznaczone do sprzedaży, przekazania w formie
dywidendy i działalność zaniechana, czy też nie ,
- MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, w
zakresie momentu, w którym jednostki o charakterze inwestycyjnym (np. venture capital)
mogą zdecydować o wyborze sposobu wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub
wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej, a nie metodą praw własności.
Mają one zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2018 r. (niektóre już dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 r.) lub
później.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało istotnego wpływu
na sprawozdanie finansowe Grupy.
 KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej a wynagrodzenie zaliczkowe
Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 roku i ma zastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem
interpretacji jest wskazanie w jaki sposób określić datę transakcji dla celów ustalenia
właściwego kursu (do przeliczeń) transakcji zawartej w walucie obcej w sytuacji, gdy
jednostka płaci lub otrzymuje zaliczkę w walucie obcej.
Grupa zastosuje nową interpretację od 1 stycznia 2018 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne
oszacowanie wpływu zastosowania nowej interpretacji. Grupa rozpoczęła analizę skutków
wdrożenia nowej interpretacji.
 Zmiana w MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych
Zmiana w MSR 40 została opublikowana w dniu 8 grudnia 2016 roku i ma zastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. Jej celem jest
doprecyzowanie, że przeniesienie nieruchomości z lub do nieruchomości inwestycyjnych
może nastąpić wtedy, i tylko wtedy, gdy nastąpiła zamiana sposobu użytkowania
nieruchomości.
Grupa zastosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2018 roku.
Grupa ocenia, że zastosowanie zmienionego standardu nie będzie miało istotnego wpływu na
sprawozdanie finansowe Grupy.
 KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego
Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 7 czerwca 2017 roku i ma zastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. Celem interpretacji
jest wskazanie w jaki sposób ująć w sprawozdaniach finansowych podatek dochodowy w
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przypadkach, gdy istniejące przepisy podatkowe mogą pozostawiać pole do interpretacji i
różnicy zdań pomiędzy jednostką i organami podatkowymi.
Grupa zastosuje nową interpretację od 1 stycznia 2019 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie jest możliwe wiarygodne
oszacowanie wpływu zastosowania nowej interpretacji. Grupa rozpoczęła analizę skutków
wdrożenia nowej interpretacji.
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, interpretacji oraz zmian do nich, które na
dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie zostały jeszcze
przyjęte do stosowania przez UE:
 MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku,
 MSSF 16 Leasing opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku,
 Zmiany w MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy
inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem
opublikowane w dniu 11 września 2014 roku,
 Zmiany w MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
z tytułu niezrealizowanych strat opublikowane w dniu 19 stycznia 2016 roku,
 Zmiany w MSR 7: Inicjatywa w sprawie ujawnień opublikowane w dniu 29 stycznia
2016 roku,
 Doprecyzowanie zapisów MSSF 15: Przychody z umów z klientami opublikowane w
dniu 12 kwietnia 2016 roku,
 Zmiany w MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji
opublikowane w dniu 20 czerwca 2016 roku,
 Zmiany w MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 “Instrumenty finansowe” w MSSF 4
“Umowy ubezpieczeniowe” opublikowane w dniu 12 września 2016 roku,
 Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu
Międzynarodowych
Standardów
Sprawozdawczości
Finansowej
(Annual
Improvements 2014-2016) opublikowane w dniu 8 grudniu 2016 roku,
 KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej a wynagrodzenie zaliczkowe, opublikowana w
dniu 8 grudnia 2016 roku,
 Zmiana w MSR 40 Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych, opublikowana w
dniu 8 grudnia 2016 roku.
 KIMSF 23 Niepewność w zakresie sposobów ujmowania podatku dochodowego,
opublikowana 7 czerwca 2017 roku.
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5. Istotne zasady (polityka) rachunkowości
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy oraz skrócone
śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres kończący się 30 czerwca
2017 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 2016 rok, w którym to są szczegółowo
opisane.
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 sporządzane są w języku polskim i walucie polskiej
w tysiącach złotych.
Spółka CNT S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku jest jednostką dominującą.
Spółka CNT S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku nie jest jednostką zależną.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

6. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych
Rezerwy długoterminowe Grupy CNT (dotyczą rezerw aktuarialnych) na koniec I półrocza
2017 roku utrzymały się na poziomie z końca 2016 roku i wynoszą 37 tys. PLN (w całości
dotyczą Emitenta).
Rezerwy krótkoterminowe Grupy CNT (dotyczą rezerw na kontakty oraz rezerw
aktuarialnych) wyniosły na koniec I półrocza 2017 roku 123 tys. PLN (w porównaniu do
końca ubiegłego roku - realny spadek o 2%), z czego 34 tys. PLN stanowią tu rezerwy Spółki
dominującej.
Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (biernych) Grupy CNT na koniec
I półrocza 2017 roku, zmniejszył się o kwotę 2 626 tys. PLN w porównaniu do końca 2016
roku i wyniósł 1 123 tys. PLN (realny spadek o 70%), z czego kwota 331 tys. PLN dotyczy
Emitenta. Znaczny spadek tej pozycji wynika głównie z zafakturowana robót, na które były
utworzone rezerwy na koniec 2016 roku.
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Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną Grupy CNT na dzień
30.06.2017 roku zmniejszyły się o 2 376 tys. zł w porównaniu do końca 2016 roku i
wyniosły 769 tys. PLN (realny spadek o 76%) – pozycja ta dotyczy w całości Spółki
dominującej.
7. 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.
Przychody i koszty z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane w procesie
konsolidacji.
Segmenty branżowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2017 r. do 30.06. 2017 r.:
A - działalność
budowlana

Rodzaj asortymentu
Sprzedaż na zewnątrz

3 816

B
- obrót energią
452 765

C
- działalność
deweloperska

Ogółem

194

456 775

Przychody ze sprzedaży
Sprzedaż między segmentami
Koszty sprzedaży zewnętrznej

Koszty segmentu

0
2 746

446 422

189

Koszty sprzedaży między
segmentami

Wynik operacyjny segmentu
koszty ogólnego zarządu, sprzedaży
przychody operacyjne
koszty operacyjne
przychody finansowe
koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Aktywa trwałe segmentu
Aktywa obrotowe segmentu
Aktywa ogółem segmentu
Zobowiązania długoterminowe segmentu
Zobowiązania krótkoterminowe segmentu

449 357
0

1 070
1 342
867
770
26
59
-208

6 343
2 327
1
20
89
9
4 077

5
1 333
600
0
3
0
-725

-43
-165
6 015
10 913
16 928
1 356
8 369

777
3 300
212
34 867
35 079
0
17 396

0
-725
262
97 901
98 163
295
30 231
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5 002
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118
68
3 144
734
2 410
6 489
143 681
150 170
1 651
55 996
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Segmenty branżowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2016 r. do 30.06. 2016 r.:
A - działalność
budowlana

Rodzaj asortymentu
Sprzedaż na zewnątrz

B
- obrót energią

C
- działalność
deweloperska

Ogółem

4 098

494 883

118

499 099

3 536

492 104

37

495 677

562
1 930
259
957
724
144
-1 486

2 779
1 967
0
1
68
1
878

81
469
0
0
3
0
-385

3 422
4 366
259
958
795
145
-993

-336
-1 150
6 745
22 237
28 982
2 128
18 437

136
742
346
27 300
27 646
1
15 764

64
-449
0
81 852
81 852
64
13 217

-136
-857
7 091
131 389
138 480
2 193
47 418

Przychody ze sprzedaży
Sprzedaż między segmentami
Koszty sprzedaży zewnętrznej

Koszty segmentu

Koszty sprzedaży między
segmentami

Wynik operacyjny segmentu
koszty ogólnego zarządu, sprzedaży
przychody operacyjne
koszty operacyjne
przychody finansowe
koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Aktywa trwałe segmentu
Aktywa obrotowe segmentu
Aktywa ogółem segmentu
Zobowiązania długoterminowe segmentu
Zobowiązania krótkoterminowe segmentu

Segmenty branżowe Spółki dominującej za okres od 01.01.2017 r. do 30.06. 2017 r.:
W I półroczu 2017 roku w Spółce dominującej dominował 1 segment branżowy:
- segment A - działalność budowlano – montażowa.
Adziałalność
budowlana

Rodzaj asortymentu
Sprzedaż na zewnątrz

Ogółem

3 944

3 944

3 058

3 058

886
1 244
1 043
770
446
76
285
-116
401
46 902
13 397
60 299
1 169
10 814

886
1 244
1 043
770
446
76
285
-116
401
46 902
13 397
60 299
1 169
10 814

Przychody ze sprzedaży
Sprzedaż między segmentami
Koszty sprzedaży zewnętrznej

Koszty segmentu

Koszty sprzedaży między
segmentami

Wynik segmentu
koszty ogólnego zarządu, sprzedaży
przychody operacyjne
koszty operacyjne
przychody finansowe
koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Aktywa trwałe segmentu
Aktywa obrotowe segmentu
Aktywa ogółem segmentu
Zobowiązania długoterminowe segmentu
Zobowiązania krótkoterminowe segmentu
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Segmenty branżowe Spółki dominującej za okres od 01.01.2016 r. do 30.06. 2016 r.:
W I półroczu 2016 roku w Spółce dominującej dominował 1 segment branżowy:
- segment A - działalność budowlano – montażowa.
Adziałalność
budowlana

Rodzaj asortymentu
Sprzedaż na zewnątrz

Ogółem

4 098

4 098

Przychody ze sprzedaży
Sprzedaż między segmentami
Koszty sprzedaży zewnętrznej

Koszty segmentu

0
3 536

Koszty sprzedaży między
segmentami

Wynik segmentu
koszty ogólnego zarządu, sprzedaży
przychody operacyjne
koszty operacyjne
przychody finansowe
koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Aktywa trwałe segmentu
Aktywa obrotowe segmentu
Aktywa ogółem segmentu
Zobowiązania długoterminowe segmentu
Zobowiązania krótkoterminowe segmentu

3 536
0

562
1 930
439
957
724
144
-1 306
-336
-970
47 590
22 279
69 869
2 128
18 479

562
1 930
439
957
724
144
-1 306
-336
-970
47 590
22 279
69 869
2 128
18 479

8. Informacja o zawartych znaczących umowach do końca I półrocza 2017 roku.
Spółka dominująca CNT S.A. nie zawarła do końca I półrocza 2017 roku żadnej znaczącej
umowy lub aneksu do umowy w zakresie podstawowego przedmiotu działalności Spółki.
Niemniej w dniu 22 maja 2017 r. Spółka działając jako Lider Konsorcjum w składzie Emitent
oraz ETP S.A. z siedzibą w Katowicach – Partner Konsorcjum wspólnie dalej jako
"Generalny Podwykonawca" uzgodnił z Syndykiem Masy Upadłości MAXER S.A.
w upadłości "Wykonawca" warunki dalszej realizacji umowy dotyczącej wykonania projektu
budowlanego polegającego na budowie stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze. Zgodnie
z poczynionymi uzgodnieniami ustalono m.in., że Generalny Podwykonawca wykona do
końca 2017 roku roboty budowlano - montażowe o wartości ok. 33,3 mln PLN netto.
Jednocześnie po dacie bilansowej, dnia 20 lipca b.r. zawarty został aneks do umowy
dotyczącej realizacji ww. projektu budowlanego. Szczegółowe informacje nt. zawarcia ww.
aneksu zostały zamieszczone w punkcie V.19 „Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu,
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na który sporządzono półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym
sprawozdaniu, mogących wpłynąć w znaczący sposób na przyszłe wyniki finansowe”.
Na mocy ww. aneksu zakres i wartość robót budowlano-montażowych do wykonania przez
Konsorcjum w latach 2017 - 2018 określony został na kwotę 170,43 mln zł netto (w tym:
w 2017 roku na kwotę: 67,38 mln PLN netto, a w 2018 roku na kwotę: 103,05 mln PLN
netto) oraz na 19,82 mln PLN netto w 2019 roku.
Do końca I półrocza 2017 roku Emitent nie zawarł z podmiotami powiązanymi żadnej istotnej
umowy na warunkach innych niż rynkowe.
W I półroczu 2017 roku spółka zależna Get EnTra Sp. z o.o. zawarła aneks nr 6 z dnia 18
stycznia 2017r. do znaczącej umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej w dniu 12
kwietnia 2011 roku w ramach umowy ramowej opartej na standardach EFET z dnia 1 czerwca
2009 roku, na podstawie której Spółka zależna sprzedaje energię elektryczną do Polenergia
Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie:

L.p.

Rodzaj kontraktu

Maksymalna
szacunkowa wartość
dostaw energii
elektrycznej w tys. PLN

1.

Umowa sprzedaży energii
elektrycznej

120 000

Polenergia Obrót S.A.

od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r.

2.

Umowa sprzedaży energii
elektrycznej

120 000

Polenergia Obrót S.A.

od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.

Nazwa Kupującego

Termin dostaw

W I półroczu 2017 roku spółka zależna Get EnTra Sp. z o.o. zawarła aneks nr 10 z dnia 18
stycznia 2017r. do znaczącej umowy zakupu energii elektrycznej zawartej w dniu 21 marca
2008 roku w ramach umowy ramowej opartej na standardach EFET z dnia 21 marca 2008
roku, na podstawie, której Spółka zależna kupuje energię elektryczną od Polenergia
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie:

L.p.

Rodzaj kontraktu

Maksymalna
szacunkowa wartość
dostaw energii
elektrycznej w tys. PLN

1.

Umowa nabycia energii
elektrycznej

120 000

Polenergia
Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna Sp. z o.o.

od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r.

2.

Umowa nabycia energii
elektrycznej

120 000

Polenergia
Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna Sp. z o.o.

od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.

Nazwa Sprzedającego

Termin dostaw
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Ponadto GET EnTra Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności zawierała transakcje
zakupu i sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu za pośrednictwem TGE S.A. w okresie od
1 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 roku w wartości i terminach ich zawarcia podanych w
tabeli poniżej, z odroczonym terminem dostaw. Terminy dostaw zostały opisane szczegółowo
w komunikatach bieżących Spółki CNT S.A.
Lp.

Łączna wartość transakcji w tys. PLN

Termin zawarcia transakcji

1.

101 725,65

07.12.2016 – 11.01.2017

2.

99 265,80

12.01.2017 – 30.01.2017

3.

104 935,58

31.01.2017 – 28.02.2017

4.

102 419,39

01.03.2017 – 03.04.2017

5.

114 418,28

04.04.2017 – 16.05.2017

6.

119 554,56

17.05.2017 – 26.06.2017

W I półroczu 2017 roku spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
spółka komandytowa zawarła jako Zleceniodawca dwie znaczące umowy:

Lp.

Rodzaj kontraktu

Wartość
umowy netto
w tys. PLN

Nazwa Wykonawcy

Termin
zakończenia

1.

Umowa o wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z usługami nr A4 i A5 wraz z garażami podziemnymi,
niezbędnymi instalacjami oraz infrastrukturą, a także
uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego
ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie ww. budynków

54 800

Budimex S.A.

08.05.2018 r.

2.

Umowa o wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa
dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z
usługami nr A2 i A3 wraz z garażami podziemnymi,
niezbędnymi instalacjami oraz infrastrukturą, a także
uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego
ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie ww. budynków

35 980

Konsorcjum firm w
składzie: Eiffage
Polska Serwis sp. z
o.o. – Lider
konsorcjum oraz
Eiffage Polska
Budownictwo S.A. –
Członek konsorcjum

08.05.2018 r.

Dnia 13 lutego 2017 roku Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka
komandytowa zawarła z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Kredytodawca”) Umowę Kredytu na kwotę 10 000 tys. PLN z obowiązkiem spłaty do dnia
9 lutego 2018 roku. Na zabezpieczenie Kredytu ustanowiono pełnomocnictwo dla Banku do
rachunków spółki komandytowej prowadzonych w Banku, złożono oświadczenie o poddaniu
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się egzekucji w razie braku spłaty kredytu w przepisanym terminie oraz ustanowiono
nieodwołalną blokadę 1 300 000 akcji NEWAG S.A. na rzecz Kredytodawcy, należących do
Jakubas Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która to spółka przystąpiła do długu i
również złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w razie braku terminowej spłaty
zobowiązania.
Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa
w I półroczu 2017 roku zawarła 98 umów deweloperskich sprzedaży mieszkań.
Ponadto na dzień 30 czerwca 2017 roku Spółka zależna była stroną 11 umów rezerwacyjnych
sprzedaży mieszkań, które wymagają przekształcenia w umowy deweloperskie. Liczba lokali,
które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
2017 r. wyniesie 0 szt., gdyż zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych
Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk,
kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność
do nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży Spółka
zależna rozpoznaje koszty wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając wyroby gotowe
w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu danego typu lokali.
W związku z uzyskaniem przez Spółkę zależną prawomocnego pozwolenia na budowę
4 budynków mieszkalno - usługowych (A2, A3, A4 i A5) w dniu 4 stycznia 2017 roku (raport
bieżący nr 2/2017) i rozpoczęciu realizacji inwestycji w 2017 roku, Spółka zależna nie
zawarła żadnej umowy ostatecznej przenoszącej własność nieruchomości i nie wydała
w I półroczu 2017 roku żadnego lokalu mieszkalnego ani usługowego.
W dniu 21 marca 2017 roku do spółki zależnej Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka
Akcyjna spółka komandytowa („Spółka zależna”) wpłynęła informacja o decyzji wydanej
przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 20 marca 2017 roku zatwierdzającej projekt
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z usługami, z instalacjami wewnętrznymi oraz wielostanowiskowymi garażami podziemnymi
wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym niezbędną infrastrukturę techniczną, drogi
wewnętrzne, naziemne miejsca parkingowe i małą architekturę na nieruchomości
zlokalizowanej w Krakowie w dzielnicy Krowodrza i dotyczy budynku o numerze A1,
powstającego w ramach realizacji I etapu inwestycji Nowa 5 Dzielnica. Budynek posiadać
będzie 7-8 nadziemnych kondygnacji, dwupoziomowe parkingi podziemne, a jego łączna
powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 7,9 tys. m2. Na dzień publikacji raportu
przedmiotowa decyzja jest nieprawomocna wobec jej zaskarżenia, w terminie i trybie
przewidzianym przepisami prawa, tym samym w odniesieniu do budynku A1 proces
pozyskania prawomocnego pozwolenia na budowę wydłużył się, co w przypadku inwestycji
deweloperskich jest sytuacją zwyczajną. Na dzień publikacji raportu nie posiadamy
informacji o terminie w jakim przedmiotowe odwołanie zostanie rozpatrzone.
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Do końca I półrocza 2017 roku spółki zależne tj. GET EnTra Sp. z o.o., Energopol - Południe
Sp. z o.o. oraz Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa
nie zawarły z podmiotami powiązanymi żadnej istotnej umowy na warunkach innych niż
rynkowe.
9. Główni klienci
Główni kontrahenci Spółki dominującej CNT S.A. na 30.06.2017 r.:

Lp.

Odbiorca

Rodzaj robót

1

Maxer S.A. w upadłości

Budowa stopnia
wodnego na
Odrze

2

Gmina Zabrze
Zabrzańskie PWiK

Budowa sieci
kanalizacyjnej

3

Pozostali

Razem

Lp.

Dostawca

Wartość
przychodów
ze
sprzedaży
na
30.06.2017
w tys. PLN

Korekta o
koszty
konsorcjum

Zmiana
stanu
przychodów
bilansowych

6 419

-1 411

- 1 795

3 213

81%

559

0

-452

118

3%

1 073

0

-449

613

16%

8 051

-1 411

-2 696

3 944

100%

Rodzaj robót

Razem

Udział w
sprzedaży
%

Udział w przychodach emitenta %

1

ETP S.A.

roboty budowlane

35%

2

Taczbud Bis

roboty budowlane

10%

Największymi zleceniodawcami spółki dominującej CNT S.A. na 30.06.2017 r. byli: Maxer
S.A. w upadłości (zgodnie z zapisami umowy cesji wierzytelności płatności w wysokości
97,5% kwoty netto każdej faktury wystawionej przez Generalnego Wykonawcę (MAXER
S.A. w upadłości) na Zamawiającego (RZGW) są dokonywane przez Zamawiającego
(RZGW) bezpośrednio na konto Generalnego Podwykonawcy (tj. Lidera Konsorcjum - CNT
S.A.) oraz Gmina Zabrze.
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Brak jest powiązań formalnych pomiędzy CNT S.A. a Dostawcami / Odbiorcami, których
udział w sprzedaży przekracza 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. Jedynie pomiędzy
CNT S.A., a Maxer S.A. w upadłości istnieje powiązanie osobowe: Prezes Zarządu CNT S.A.
Pan Jacek Taźbirek pełni również od 2005 roku funkcję Prezesa Zarządu Maxer S.A.
w upadłości (uzyskał w tym zakresie zgodę Rady Nadzorczej CNT S.A.).
Z uwagi na szczególną sytuację prawną Maxer S.A. w upadłości Zarząd tej Spółki nie posiada
kompetencji do jej reprezentowania, ponieważ funkcję tę pełni Syndyk Masy Upadłości
Maxer S.A. w upadłości.

Główni kontrahenci spółek zależnych:

GET EnTra Sp. z o.o.:
Największymi odbiorcami Spółki zależnej GET EnTra Sp. z o.o. w I półroczu 2017 roku byli:
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., POLENERGIA OBRÓT S.A., oraz Alpiq
Energy SE Spółka europejska Oddział w Polsce.

Lp.

1
2
3
4

Odbiorca
Izba Rozliczeniowa Giełd
Towarowych S.A.
POLENERGIA
OBRÓT
S.A.
Alpiq Energy SE Spółka
europejska Oddział w Polsce
Inni

Rodzaj usług

Wartość
sprzedaży na
30.06.2017
w tys. PLN

Udział %
w sprzedaży

sprzedaż towarów

339 973

75%

sprzedaż towarów

65 350

15%

sprzedaż towarów

14 554

3%

sprzedaż towarów

32 888

7%

452 765

100%

Razem

Największymi dostawcami Spółki zależnej GET EnTra Sp. z o.o. w I półroczu 2017 roku
byli: Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., Polenergia Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna Sp. z o.o., Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA.
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Lp.

1
2
3
4

Dostawca
Izba Rozliczeniowa Giełd
Towarowych S.A.
Polenergia
Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna Sp. z o.o.
Zespół Elektrowni Pątnów
Adamów Konin S.A.
Inni

Rodzaj usług

Wartość
zakupu na
30.06.2017
w tys. PLN

Udział %
w sprzedaży

zakup towarów

331 278

74%

zakup towarów

59 044

13%

zakup towarów

39 985

9%

zakup towarów

16 115

4%

446 422

100%

Razem

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa:
Największymi dostawcami spółki zależnej Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka
Akcyjna spółka komandytowa na 30.06. 2017 roku byli:


Budimex – S.A. gdzie wartość zakupów na 30.06.2017 r. wynosi 9.571 tys. PLN



konsorcjum Eiffage Polska Serwis spółka z o.o. wraz z Eiffage Polska Budownictwo S.A.
i wartość zakupów konsorcjum na 30.06.2017 r. wyniosła 8.157 tys. PLN.

Nie istnieją powiązania kapitałowe i osobowe pomiędzy CNT S.A. Sp.k. a Dostawcami,
których udział w sprzedaży przekracza 10% przychodów ze sprzedaży ogółem.
Energopol – Południe Sp. z o.o.
Największymi zleceniodawcami Energopol – Południe Sp. z o.o. w I półroczu 2017 roku były
podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej CNT tj. Centrum Nowoczesnych
Technologii Spółka Akcyjna Spółka komandytowa (spółka współzależna) gdzie wartość
przychodów ze sprzedaży wyniosła 499 tys. PLN (100 %). Istnieją powiązania osobowe
(poprzez osobę zarządzającą) pomiędzy Energopol – Południe Sp. z o.o. a Odbiorcami,
których udział w sprzedaży przekracza 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. Wszystkie
umowy zawarte przez Energopol – Południe Sp. z o.o. z Odbiorcami, których udział
w sprzedaży ogółem przekracza 10% przychodów ze sprzedaży zawarte zostały na warunkach
rynkowych.
Największymi zleceniobiorcami Energopol – Południe Sp. z o.o. za I półrocze 2017 roku była
firma Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (spółka dominująca wobec Energopol –
Południe Sp. z o.o.). Istnieją powiązania kapitałowe i osobowe (poprzez osobę zarządzającą)
pomiędzy Energopol – Południe Sp. z o.o. a ww. Dostawcą, którego udział w sprzedaży
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przekracza 10% przychodów ze sprzedaży ogółem. Wszystkie umowy zawarte przez
Energopol – Południe Sp. z o.o. z ww. Dostawcą, którego udział w sprzedaży ogółem
przekracza 10% przychodów ze sprzedaży zawarte zostały na warunkach rynkowych.
Rada Nadzorcza CNT SA uchwała nr 3 z dnia 23 czerwca 2017 roku udzieliła zgody na
zawiedzenia działalności Spólki Energopol-Południe Sp. zo.o.. Wniosek w sprawie
zawieszenia działalności został złożony o KRS i Urzędu Skarbowego
Po dniu bilansowym , z dniem 1 lipca 2017 roku działalność Spółki Energopol – Południe Sp.
z o.o. – została zawieszona.

10. Kursy PLN / EUR za I półrocze 2017 oraz I półrocze 2016 roku.
Do przeliczeń poszczególnych pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN
opublikowany w dniu 30.06.2017 roku, tj. 4,4265 dla danych na koniec I półrocza 2017 roku
oraz opublikowany w dniu 31.12.2016 roku: 4,4240 na koniec 2016 roku.
Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych
zastosowano kurs, stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych
w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu I półrocza 2017 roku: 4,2474 oraz
opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu I półrocza 2016 roku:
4,3805.
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V.
DODATKOWE
FINANSOWEGO

INFORMACJE

DO

ŚRÓDROCZNEGO

SPRAWOZDANIA

1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej i Emitenta w okresie,
którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących
Grupy Kapitałowej i Emitenta
Do końca I półrocza 2017 roku Grupa Kapitałowa CNT S.A. osiągnęła przychody ze
sprzedaży w wysokości 456 775 tys. PLN, na nieco niższym poziomie niż do końca
I półrocza 2016 roku (w analogicznym okresie roku poprzedniego przychody wyniosły
499 099 tys. PLN - realny spadek o 8%).
Emitent uzyskał z kolei niewielkie przychody w wysokości 3 944 tys. PLN (w analogicznym
okresie roku ubiegłego 4 098 tys. PLN).
Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej CNT S.A. wyniósł do końca I półrocza 2017
roku 7 418 tys. PLN i jest w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego realnie
wyższy o 117%. Emitent wypracował zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 886 tys. PLN (w
analogicznym okresie roku ubiegłego 562 tys. PLN).
Zmniejszeniu (realnie o 9%) w porównaniu z końcem I półrocza 2017 roku uległy koszty
ogólnego Zarządu Grupy CNT, które wynoszą na koniec I półrocza 2017 roku 4 027 tys.
PLN. Koszty ogólnego Zarządu Emitenta spadły o 36% i wynoszą 1 244 tys. PLN.
Koszty sprzedaży w wysokości 975 tys. PLN dotyczą w całości spółki zależnej (działalność
deweloperska) i są związane głównie z działalnością biura sprzedaży inwestycji prowadzonej
w Krakowie pod nazwą Nowa 5 Dzielnica.
Po obciążeniu wyniku brutto ze sprzedaży kosztami ogólnymi zarządu i sprzedaży, zysk netto
ze sprzedaży do końca I półrocza 2017 roku wyniósł 2 416 tys. PLN, w analogicznym okresie
roku poprzedniego poniesiono stratę netto ze sprzedaży w wysokości (-) 994 tys. PLN. Strata
netto ze sprzedaży w Spółce dominującej wyniosła na koniec I półrocza 2017 r. (-) 358 tys.
PLN, gdzie w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosła (-) 1 368 tys. PLN.
Zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej na koniec I półrocza 2017 roku wyniósł
3 094 tys. PLN (za I półrocze 2016 roku – strata w wysokości (-) 1 643 tys. PLN).
Strata z działalności operacyjnej Emitenta na koniec I półrocza 2017 roku wyniosła
(-) 85 tys. PLN (na koniec I półrocza 2016 roku wynosiła (-) 1 886 tys. PLN).
Na działalności finansowej Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk na poziomie 50 tys. PLN (per
saldo).
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Na koniec I półrocza 2017 roku Grupa Kapitałowa wykazuje wynik brutto na poziomie
3 144 tys. PLN (w tym Emitent 285 tys. PLN). Po skorygowaniu wyniku brutto podatkiem
Grupa Kapitałowa uzyskała do końca I półrocza 2017 roku wynik netto
w wysokości 2 410 tys. PLN, z czego 2 105 tys. PLN przypada akcjonariuszom jednostki
dominującej. W analogicznym okresie roku ubiegłego poniesiono stratę netto w wysokości
(-) 857 tys. PLN.
W aktywach Grupy CNT nastąpił wzrost (realnie o 34% w stosunku do końca 2016 roku)
pozycji zapasów: „B.1. Produkcja w toku – obiekty w zabudowie”, gdzie stan na dzień
30.06.2017 wynosi 90 351 tys. PLN i odpowiednio 67 447 tys. PLN na koniec 2016 roku.
Zmiana powyższa wynika z realizacji przez spółkę zależną Centrum Nowoczesnych
Technologii Spółka Akcyjna sp. k., inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica na
zakupionym w Krakowie gruncie (którego wartość wchodzi również w tę pozycję).
Inwestycja jest obecnie w trakcie realizacji. Zmiana stanu zapasów w pozycji
skonsolidowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości
(-) 22 904 tys. PLN w całości dotyczy zmiany stanu produkcji w toku, dotyczącej
realizowanej inwestycji deweloperskiej.
Stan należności krótkoterminowych Grupy Kapitałowej z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych należności na koniec I półrocza 2017 roku zwiększył się (realnie o 50%
w stosunku do stanu z końca 2016 roku) i wyniósł 29 781 tys. PLN (przy 19 877 tys. PLN na
koniec 2016 roku), z tego na Spółkę dominującą przypada 6 274 tys. PLN.
Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań
Grupy Kapitałowej na koniec I półrocza 2017 roku wzrósł i wyniósł 35 990 tys. PLN
(w tym Emitent: 7 797 tys. PLN.), podczas gdy na koniec 2016 roku wynosił odpowiednio
27 883 tys. PLN (w tym Emitent: 9 688 tys. PLN).
Zobowiązania długoterminowe Grupy Kapitałowej dotyczą rezerw długoterminowych
(świadczenia pracownicze), rezerwy na podatek odroczony oraz kaucji otrzymanych i na
koniec I półrocza 2017 roku wyniosły 1 651 tys. PLN (na koniec 2016 roku wynosiły 2 208
tys. PLN), z czego odpowiednio 1 169 tys. PLN i 2 000 tys. PLN przypada na Emitenta.
Poziom środków pieniężnych Grupy Kapitałowej zmniejszył się realnie o 42% względem
końca roku i wynosi na koniec I półrocza 2017 roku 13 585 tys. PLN (na koniec 2016 wynosił
23 494 tys. PLN). Emitent posiadał na koniec I półrocza 2017 r. 3 719 tys. PLN środków
pieniężnych (przed wypłatą dywidendy).
Na koniec I półrocza 2017 roku w związku z zaciągniętym kredytem i pożyczkami przez
spółkę zależną, Grupa CNT S.A. posiada zobowiązanie z tytułu „krótkoterminowych
kredytów i pożyczek” w wysokości 10 000 tys. PLN (dotyczące spółki komandytowej
i inwestycji Nowa 5 Dzielnica).
Saldo tej pozycji wynika z zawarcia następującej umowy:
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W dniu 13 lutego 2017 roku Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka
komandytowa zawarła z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Kredytodawca”) Umowę Kredytu na kwotę 10 000 tys. PLN z obowiązkiem spłaty do dnia
9 lutego 2018 roku. Na zabezpieczenie Kredytu ustanowiono pełnomocnictwo dla Banku do
rachunków spółki komandytowej prowadzonych w Banku, złożono oświadczenie o poddaniu
się egzekucji w razie braku spłaty kredytu w przepisanym terminie oraz ustanowiono
nieodwołalną blokadę akcji NEWAG S.A. na rzecz Kredytodawcy, należących do Jakubas
Investment Sp. z o.o., która to spółka przystąpiła do długu i również złożyła oświadczenie
o poddaniu się egzekucji w razie braku terminowej spłaty zobowiązania.
W I półroczu 2017 roku Spółka dominująca CNT S.A. udzieliła pożyczek spółce zależnej
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna sp.k. na łączną kwotę
4 240 tys. PLN, z czego pożyczki na kwotę 1 500 tys. PLN oraz na kwotę 450 tys. PLN
zostały spłacone w I kwartale 2017 roku.
Pozostałe dwie pożyczki na łączną kwotę 2 290 tys. PLN zostały udzielone w czerwcu 2017
roku z terminem spłaty pożyczek wraz z należnymi odsetkami i prowizjami do dnia 31
grudnia 2017 roku. Odsetki i prowizje ustalone zostały na warunkach rynkowych. Pożyczki
te zostały wyeliminowane w konsolidacji, gdyż dotyczą transakcji w Grupie Kapitałowej
CNT.
Po dniu bilansowym w dniu 4 lipca 2017 roku Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka
Akcyjna spółka komandytowa zawarła z Energopol Trade S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Pożyczkodawca”) Umowę Pożyczki na kwotę 6 000 tys. PLN z obowiązkiem spłaty do dnia
31 grudnia 2017 roku. Odsetki ustalone zostały na warunkach rynkowych.
W I półroczu 2017 roku Emitent nie zawarł żadnej umowy kredytowej.
W I półroczu 2017 Emitent zawarł z mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie umowę
leasingu floty samochodowej.
Grupa Kapitałowa i Emitent spłaca swoje zobowiązania handlowe w terminie.
Grupa Kapitałowa i Emitent terminowo reguluje zobowiązania wobec pracowników, ZUS,
Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji.
Płynność finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej i Emitenta jest stabilna.
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2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Do końca I półrocza 2017 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze,
mające znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A, ani
spółki dominującej.

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta
w prezentowanym okresie
Do końca I półrocza 2017 roku Grupa Kapitałowa ani Emitent nie odczuwały negatywnych
skutków związanych z sezonowością czy cyklicznością działalności.

4. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartość zapasów do wartości netto
możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu
Do końca I półrocza 2017 roku Grupa Kapitałowa nie tworzyła odpisów aktualizujących
wartość zapasów.

5. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości aktywów finansowych,
rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych
aktywów oraz odwróceniu takich odpisów
Do końca I półrocza 2017 Emitent dokonał odpisu na należności w wysokości 181 tys. PLN.
Nastąpiło również rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności na kwotę 4 tys.
PLN. Na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie były dokonywane
odpisy.
Spółki zależne nie tworzyły odpisów.
Do końca I półrocza 2016 Emitent dokonał odpisu na należności w wysokości 51 tys. PLN.
Nastąpiło również rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności na kwotę 46 tys.
PLN (windykacja należności objętych wcześniejszym odpisem aktualizującym).
Emitent dokonał również odpisu aktualizacyjnego na długoterminowych aktywach
finansowych w wysokości 5 tys. PLN z tytułu ich wyceny.
Na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie były dokonywane
odpisy. Spółki zależne nie tworzyły odpisów.
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6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
Do końca I półrocza 2017 roku Grupa Kapitałowa jak i jednostka dominująca częściowo
rozwiązała / wykorzystała wcześniej utworzone rezerwy.
Szczegółowe dane zawierają poniższe tabele.
Rezerwy Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 30.06.2017 r. (w tys. zł):
Stan na
01.01.2017

Utworzenie
rezerwy

Wykorzystanie
rezerwy

Rozwiązanie
rezerwy

Stan na
30.06.2017

2 542

0

2 542

0

0

Rezerwa na badanie
bilansu, oraz aktuariusza

58

0

58

0

0

Rezerwa na premie

842

689

842

0

689

Koszty dotyczące roku
ubiegłego, sprawy sądowe

300

331

-

300

331

Inne rezerwy

15

106

8

0

112

Rezerwa na odprawy
emerytalne

14

3

0

0

17

Rezerwa na nagrody
jubileuszowe

41

6

8

0

39

Rezerwa urlopowa

94

0

0

0

94

3 906

1 135

3 458

300

1 283

Typ rezerwy

Rezerwa na koszty
podwykonawców

Razem rezerwy

Rezerwy Spółki dominującej wg stanu na dzień 30.06.2017 r. (w tys. zł):

Kapitał zakładowy: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279
NIP: 6440011838, 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 46 z 58

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku (w tysiącach złotych)

Stan na
01.01.2017

Utworzenie
rezerwy

Wykorzystanie
rezerwy

Rozwiązanie
rezerwy

Stan na
30.06.2017

2542

0

2 542

0

0

Rezerwa na badanie
bilansu, oraz aktuariusza

18

0

18

0

0

Rezerwa na premie

100

0

100

0

0

Koszty dotyczące roku
ubiegłego, sprawy sądowe

300

331

300

331

Inne rezerwy

9

3

2

0

9

Rezerwa na odprawy
emerytalne

14

3

0

0

17

Rezerwa na nagrody
jubileuszowe

41

6

8

0

39

Rezerwa urlopowa

5

0

0

0

5

3 029

343

2 670

300

402

Typ rezerwy

Rezerwa na koszty
podwykonawców

Razem rezerwy

Do końca I półrocza 2016 roku Grupa Kapitałowa jak i jednostka dominująca częściowo
rozwiązała / wykorzystała wcześniej utworzone rezerwy.
Szczegółowe dane zawierają poniższe tabele.
Rezerwy Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 30.06.2016 r. (w tys. zł):
Typ rezerwy

Rezerwa na koszty
podwykonawców

Stan na
01.01.2016

Utworzenie
rezerwy

Wykorzystanie
rezerwy

Rozwiązanie
rezerwy

Stan na
30.06.2016

690

0

640

50

0

44

0

44

0

0

1 048

124

718

0

454

Rezerwa na straty na
kontaktach

198

0

75

68

55

Rezerwa na straty w

0

1 000

0

0

1 000

Rezerwa na badanie
bilansu, oraz aktuariusza
Rezerwa na premie
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obrocie
Koszty dotyczące roku
ubiegłego

300

0

0

0

300

Inne rezerwy

31

62

6

2

85

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

2 455

1 197

1 483

122

2 048

Razem rezerwy

Rezerwy Spółki dominującej wg stanu na dzień 30.06.2016 r. (w tys. zł):
Typ rezerwy

Rezerwa na koszty
podwykonawców

Stan na
01.01.2016

Utworzenie
rezerwy

Wykorzystanie
rezerwy

Rozwiązanie
rezerwy

Stan na
30.06.2016

690

0

640

50

0

19

0

19

0

0

Rezerwa na premie

500

0

187

0

313

Rezerwa na straty na
kontaktach

198

0

75

68

55

Koszty dotyczące roku
ubiegłego

300

0

0

0

300

Inne rezerwy

25

3

2

26

Rezerwa na odprawy
emerytalne

15

2

0

17

Rezerwa na nagrody
jubileuszowe

30

9

0

2

37

Rezerwa urlopowa

10

0

0

0

10

1 787

14

921

122

758

Rezerwa na badanie
bilansu, oraz aktuariusza

Razem rezerwy
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7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Do końca I półrocza 2017 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grupie
Kapitałowej spadły o 11% i wynoszą 2 484 tys. PLN, a rezerwy z tytułu podatku odroczonego
spadły realnie o 37% w porównaniu z końcem 2016 roku i wynoszą 728 tys. PLN.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Spółce dominującej spadły o 12%
i wynoszą 2 308 tys. PLN, a rezerwy z tytułu podatku odroczonego Spółce dominującej
spadły realnie o 49 % w porównaniu z końcem 2016 roku i wynoszą 541 tys. PLN.

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych środków
trwałych
Emitent sprzedał do końca I półrocza 2017 roku rzeczowe aktywa trwałe
o wartości netto 191 tys. PLN (łączna wartość przychodu ze sprzedaży wyniosła:
355 tys. PLN). Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych na koniec I półrocza
2017 roku wyniósł 164 tys. PLN. Sprzedaż dotyczyła samochodów osobowych.
W I półroczu 2017 roku Spółka zależna GetEntra zmieniła siedzibę firmy w związku z tym
zlikwidowała inwestycję w obcym środku trwałym (koszty poniesione w dotychczasowym
lokalu biurowym). Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych z tego tytułu wyniosła
20 tys. PLN. Spółki zależne nie dokonywały sprzedaży istotnych rzeczowych aktywów
trwałych.
Emitent sprzedał do końca I półrocza 2016 roku rzeczowe aktywa trwałe o wartości
15 tys. PLN (łączna wartość przychodu ze sprzedaży wyniosła: 32 tys. PLN). Zysk ze
sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł
17 tys. PLN. Sprzedaż dotyczyła samochodu osobowego oraz sprzętu biurowego. Spółki
zależne nie dokonywały sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
Grupa Kapitałowa zakupiła do końca I półrocza 2017 roku rzeczowe aktywa trwałe
o wartości 99 tys. PLN. Zakup dotyczył m.in. sprzętu biurowego, stoiska targowego, makiety,
monitoringu wizyjnego oraz kontenerów.
Grupa Kapitałowa do końca I półrocza 2016 dokonała zakupów środków trwałych na kwotę
48 tys. PLN. Dokonano zakupów środków trwałych z „grupy 491” tj. zespoły komputerowe
oraz oprogramowanie o wartości 37 tys. PLN.
Na koniec I półrocza 2017 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała aktywów trwałych
sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży.
Na koniec I półrocza 2016 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała aktywów trwałych
sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży.
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9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu zakupu rzeczowych aktywów
trwałych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych środków trwałych
Na koniec I półrocza 2017 roku Grupa Kapitałowa nie posiada zobowiązań z tytułu nabycia
rzeczowych środków trwałych.
Na koniec I półrocza 2017 roku Emitent posiada należności z tytułu sprzedaży rzeczowych
środków trwałych w wysokości 436 tys. PLN.
Na koniec I półrocza 2016 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zobowiązań z tytułu nabycia
rzeczowych środków trwałych.
Na koniec I półrocza 2016 roku Grupa Kapitałowa posiadała należności z tytułu sprzedaży
rzeczowych środków trwałych w wysokości 197 tys. PLN.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
Do końca I półrocza 2017 nastąpiło prawomocne zakończenie sprawy z powództwa Emitenta
przeciwko Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji spółce z o.o. o zapłatę wynagrodzenia
w kwocie 553 tys. PLN potrąconego z karą umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od
umowy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał odstąpienie od umowy przez Strzeleckie
Wodociągi i Kanalizację spółkę z o.o. za bezskuteczne i wydał wyrok nakazujący zapłatę
pozwanemu na rzecz Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. kwoty 553 tys. PLN wraz
z odsetkami od dnia 8 sierpnia 2013 do dnia zapłaty, kosztami postępowania oraz kosztami
zastępstwa procesowego. Po dniu bilansowym tj. 28 lipca nastąpiła zapłata ww. kwot.

11. Postępowania toczące się przed sądem i innymi organami
Na dzień 30.06.2017 roku Emitent jest stroną trzech postępowań toczących się przed sądami
powszechnymi, w których wartość każdego przedmiotu sporu stanowi co najmniej 10%
kapitałów własnych Emitenta: sprawa z powództwa PRIM EXPRIM sp. z o.o. o zapłatę 6 643
tys. PLN, sprawa z powództwa CNT przeciwko Województwu Dolnośląskiemu DSDIK o
zapłatę kwoty 8 883 tys. PLN i sprawa z powództwa CNT przeciwko Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji Spółce z o.o. w Oławie o zapłatę kwoty 5 386 tys. PLN.
CNT S.A. jest tym samym stroną postępowań sądowych, w których łączna wartość
przedmiotów spornych przekracza 10 % kapitałów własnych. Na dzień 30.06.2017 roku
Emitent jest stroną postępowań sądowych, w których jest powodem na łączną wartość
przedmiotów sporów w kwocie 16 033 tys. PLN oraz pozwanym na łączną wartość
przedmiotów sporów w kwocie 13 263 tys. PLN.
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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. Rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego,
od wyników którego uzależniony będzie efekt złożonego pozwu.
- 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 także 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.
- sprawa z powództwa CNT przeciwko Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji spółce z o.o.
w Oławie o zapłatę kwoty 5 386 tys. PLN tytułem części wynagrodzenia za roboty
budowlane, odszkodowania w związku ze skutecznym odstąpieniem przez CNT SA z winy
pozwanego od niewykonanej części umowy oraz skapitalizowanych odsetek za opóźnienie.
- 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. Zdaniem CNT S.A. powództwo nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż część robót
dotknięta jest wadami istotnymi, co czyni roszczenie o zapłatę części wynagrodzenia
nieuzasadnionym. Część wynagrodzenia jest 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.
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Spółki zależne:
Na dzień 30.06.2017 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.
W dniu 18 sierpnia 2016 r. Spółka zależna złożyła skargę kasacyjną do NSA od wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ewentualne oddalenie skargi
kasacyjnej spółki zależnej 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.

12. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów
Do końca I półrocza 2017 roku Grupa Kapitałowa nie dokonywała korekt błędów
poprzednich okresów.

13. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia
działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i
zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa
i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia
(koszcie zamortyzowanym)
Do końca I półrocza 2017 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.
14. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych
postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto
żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
Do końca I półrocza 2017 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.
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15. Informacje dotyczące instrumentów finansowych wycenianych w wartości
godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia
Do końca I półrocza 2017 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.
16. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku
zmiany celu lub wykorzystywania tych aktywów
Do końca I półrocza 2017 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.

17. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych
papierów wartościowych
W okresie objętym raportem za I półrocze 2017 roku Emitent ani spółka zależna nie
przeprowadzali emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych.
Na dzień sporządzenia sprawozdania za I półrocze 2017 roku Emitent nie posiada żadnych
akcji własnych.
18. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy
W dniu 15 maja 2017 roku nastąpiła wypłata dywidendy na podstawie uchwały Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej Energopol – Południe sp. z o.o., które
postanowiło przeznaczyć zysk netto w kwocie 404 tys. PLN na wypłatę dywidendy,
z której to kwoty 404 tys. PLN przypadło jedynemu wspólnikowi, to jest Centrum
Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna.
Pozostałe spółki zależne nie deklarowały i nie wypłacały dywidendy.
W I półroczu 2017 roku Emitent nie wypłacał dywidendy, ale zadeklarował jej wypłatę.
W dniu 13 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych
Technologii S.A. podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016
i wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło podzielić zysk
za rok obrotowy 2016 w kwocie 404 tys. PLN, przeznaczając go w całości na kapitał
zapasowy oraz wypłacić dywidendę w kwocie 2 727 tys. PLN, co stanowi 0,30 PLN na jedną
akcję CNT S.A. z kapitału zapasowego. Prawo do dywidendy nabyły osoby będące
akcjonariuszami Spółki w dniu 3 lipca 2017 roku (dzień ustalenia prawa do dywidendy).
Termin wypłaty dywidendy ustalony został w uchwale Walnego Zgromadzenia na dzień 17
lipca 2017 roku. Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje Spółki tj. 9.090.000 akcji.
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W dniu 19 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień 16 lipca 2017 roku („NWZ”) z punktem
porządku obrad dotyczącym powzięcia uchwały w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer
6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku („ZWZ”).
Zmiana Uchwały nr 6 ZWZ dotyczyła zmniejszenia wysokości dywidendy wypłacanej przez
Spółkę z kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy w kwocie 1 818 tys. PLN, co stanowi
0,20 PLN na jedną akcję CNT S.A.
Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych „części kapitału
zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na
pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym” w ocenie Zarządu, wypłata
dywidendy przeznaczonej do podziału uchwałą o podziale zysku, która została podjęta
z naruszeniem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogłaby w konsekwencji rodzić
odpowiedzialność Zarządu jak i akcjonariuszy z tytułu uszczuplenia w sposób niezgodny z
przepisami prawa kapitału zapasowego Spółki dlatego Zarząd Spółki zaproponował projekt
uchwały zmieniający uchwałę nr 6 ZWZ w zakresie wysokości należnej akcjonariuszom
dywidendy (zmniejszenie jej kwoty). Pozostała treść uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku, w szczególności dzień dywidendy
oraz termin jej wypłaty, nie uległy zmianie. Uchwała w powyżej opisanym przedmiocie
została podjęta przez NWZ Spółki w dniu 16 lipca 2017 roku.
Wypłata dywidendy w wysokości 1 818 tys. PLN nastąpiła 17 lipca 2017 roku (dzień
płatności).
W I półroczu 2016 roku Emitent nie wypłacał dywidendy ani nie deklarował jej wypłaty.

19. Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono półroczne
skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, mogących
wpłynąć w znaczący sposób na przyszłe wyniki finansowe
W dniu 20 lipca 2017 r. Emitent, reprezentując Konsorcjum firm w składzie: Centrum
Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu – Lider Konsorcjum i ETP S.A.
z siedzibą w Katowicach – Partner Konsorcjum (dalej łącznie zwani: „Generalnym
Podwykonawcą”) podpisał z Syndykiem Masy Upadłości MAXER S.A. w upadłości
("Wykonawca") aneks (dalej „Aneks”) do Umowy dotyczącej wykonania projektu
budowlanego pn. "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze" (Projekt).
Aneks wprowadza zmiany postanowień do Umowy w związku z uzyskaniem przez
Zamawiającego tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu („Zamawiający”)
finansowania robót budowlanych na lata 2017-2018.
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Na mocy Aneksu zakres i wartość robót budowlano-montażowych do wykonania przez
Konsorcjum w latach 2017 - 2018 określony został na kwotę 170,43 mln zł netto. Udział
Emitenta w pracach realizowanych przez Konsorcjum jest zbliżony do zakresu prac Partnera
Konsorcjum. Wysokość wynagrodzenia przewidzianego za roboty w 2017 roku to kwota
67,38 mln PLN netto a w 2018 roku to kwota 103,05 mln PLN netto. Wykonanie robót za
wskazane powyżej kwoty ma doprowadzić do osiągnięcie efektu w postaci umożliwienia
śluzowania przez stopień wodny w roku 2019. Jednocześnie wstępny zakres i wartość robót
wykończeniowych uzgodnionych na rok 2019 wynosi 19,82 mln PLN netto, przy czym
dokładna wartość oraz szczegółowy zakres robót na rok 2019 zostanie ustalona przez strony
w terminie późniejszym. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie obejmuje robót, które
zostaną odrębnie wycenione a są niezbędne do zakończenia Projektu. Na mocy Aneksu termin
wykonania przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 31 lipca 2019 r. W związku
z zawarciem Aneksu Generalny Podwykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia
Zamawiającemu zaktualizowanej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego
wykonania umowy na roboty wykonane przez Wykonawcę, w tym Generalnego
Podwykonawcę i zapłacone przez Zamawiającego do końca 2016 r. na kwotę 14,1 mln PLN.
Zabezpieczeniem Należytego Wykonania Umowy na roboty wykonywane przez Generalnego
Podwykonawcę od 01.01.2017 r. będzie kaucja zatrzymywana w wysokości 3% z każdej
wystawionej faktury netto. W związku z zawarciem Aneksu pozostałe istotne warunki umowy
nie uległy zmianie.
Spółka zależna GET EnTra Sp. z o.o. zawierała transakcje zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej i gazu za pośrednictwem TGE S.A. w okresie po dniu 30 czerwca 2017 roku w
wartości i terminach ich zawarcia podanych w poniższej tabeli, z odroczonym terminem
dostaw. Terminy dostaw zostały opisane szczegółowo w komunikatach bieżących Spółki
CNT S.A. Poniżej zestawienie zawartych przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o.
transakcji, po dniu bilansowym:
Lp.

Łączna wartość transakcji w PLN

Termin zawarcia transakcji

1.

119 513,76 tys. PLN

od 27.06.2017r. do 25.07.2017r.

Grupa Kapitałowa CNT S.A. informuje, iż po dniu 30 czerwca 2017 roku do dnia
sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły inne zdarzenia, nieujęte w niniejszym
sprawozdaniu, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe.
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20. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych
Skonsolidowane pozycje pozabilansowe

30.06.2017

31.12.2016

25 697
-

15 431
-

25 697
24 826
871

15 431
14 560
871

50 020
-

42 198
-

50 020
50 020

42 198
42 198

1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- wekslowe
- inne
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu )
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- wekslowe
- inne
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu )
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- wekslowe
- inne
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu )
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- wekslowe
- inne
3. Inne (z tytułu)

-

Skonsolidowane pozycje pozabilansowe razem

Pozycje pozabilansowe Emitenta

(24 323)

30.06.2017

1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- wekslowe
- inne
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu )
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- wekslowe
- inne
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu )
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- wekslowe
- inne
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu )
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- wekslowe
- inne
3. Inne (z tytułu)

(26 767)

31.12.2016

2 567
-

3 467
-

2 567
1 696
871

3 467
2 596
871

18 915
-

19 664
-

18 915
18 915

19 664
19 664

-

Pozycje pozabilansowe razem

-

(16 348)

(16 197)

Kapitał zakładowy: 36 360 000 zł, w tym wpłacony: 36 360 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279
NIP: 6440011838, 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 56 z 58

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 roku (w tysiącach złotych)

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) gwarancję udzieloną
spółce GET Entra Sp. z o.o. przez Polenergia Obrót S.A. z tytułu zawarcia umowy sprzedaży
energii elektrycznej, a także gwarancje dobrego wykonania otrzymane przez Centrum
Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa.
W zobowiązaniach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Grupa ujęła 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.
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 udzielonej spółce GET EnTra Sp. z o.o., do łącznej kwoty 10.000 tys. PLN, z
terminem obowiązywania do dnia 16 kwietnia 2024 roku.
Stan należności warunkowych na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 25 697 tys. PLN.
Stan zobowiązań warunkowych na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 50 020 tys. PLN.
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, PKO BP S.A. w ramach tzw. linii gwarancyjnej.
Wartość otwartych linii gwarancyjnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 55 000 tys.
PLN.
Na zabezpieczenie spłaty gwarancji Grupa na 30.06.2017 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,
- kaucję pieniężną ustanowioną przez podmiot zewnętrzny w wys. 800 tys. PLN,
zdeponowaną na rachunku prowadzonym przez Bank,
- poręczenie cywilne udzielone przez podmiot zewnętrzny,
- zastaw rejestrowy do kwoty 52 500 tys. PLN na wierzytelnościach pieniężnych,
- zastaw rejestrowy do kwoty 52 500 tys. PLN na rachunkach bankowych.
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21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej i wyniku finansowego emitenta
Do końca I półrocza 2017 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.

22. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia
jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz
inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub
zaniechania działalności
W I półroczu 2017 roku nie miały miejsca zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej CNT
S.A.
W dniu 26 czerwca 2017 roku do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Wydział VIII
Gospodarczy KRS złożony został wniosek o zawieszenie z dniem 1 lipca 2017 roku
działalności Energopol – Południe Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy tj. do dnia 1 lipca 2019
roku.

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu
podpis:
Sprawozdanie sporządziła:
Joanna Wycisło – Dyrektor Finansowy / Prokurent
podpis:

Sosnowiec, 16.08.2017 roku
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