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Disclaimer

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez ELEKTROTIM S.A. Prezentacja oraz jej kopie nie mogą być rozpowszechniane, powielane, przekazywane bezpośrednio lub pośrednio

jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej Prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać

ograniczeniom prawnym, a osoby, do których może ona dotrzeć powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń

może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek

papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu

bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe i żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej ani też nie należy

na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.

Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące

instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejsza prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej Elektrotim S.A. ani Grupy

Kapitałowej Elektrotim, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób.

Niniejsza prezentacja została przygotowana z należytą starannością. Niemniej jednak, może zawierać ona pewne nieścisłości lub pomijać pewne informacje. Zaleca się, aby każda osoba

zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Elektrotim S.A. lub spółki z Grupy Elektrotim opierała się na informacjach

ujawnionych przez Elektrotim S.A. zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Elektrotim.

Zawartość niniejszej prezentacji nie może być traktowana i nie stanowi przyszłych prognoz wyników finansowych i operacyjnych Elektrotim S.A. oraz Grupy Kapitałowej Elektrotim w

rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w

prospektach emisyjnych oraz formy, włącznie przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechnianie reklam, gwarancji czy zapewnienia, że takie wyniki zostaną

osiągnięte w przyszłości.

Niezależnie od powyższego, niniejsza Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników

finansowych. Zawarte w niniejszej Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą

spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży istotnie mogą odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych

lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

W dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa zakresie Spółka, jej organy i członkowie kierownictwa, dyrektorzy, akcjonariusze, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele takich osób

nie składają żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, wyraźnych ani dorozumianych dotyczących rzetelności, prawdziwości, kompletności lub prawidłowości informacji bądź opinii

zawartych w prezentacji, na których rzetelności, prawdziwości, kompletności i prawidłowości nie należy polegać. Informacje, opinie oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w

niniejszej prezentacji mogą podlegać zmianom bez zapowiedzi.

Spółka, jej organy i członkowie kierownictwa, dyrektorzy, akcjonariusze, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek

powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jej części bądź zawartych w niej treści lub z innego tytułu w związku z niniejszą Prezentacją.
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Wyniki 
Skonsolidowane
2021
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
2021, dane w tys. zł
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
2021, dane w tys. zł

Na wysokość skonsolidowanego wyniku operacyjnego w roku 2020 istotnie wpłynęło zdarzenie jednorazowe –
sprzedaż nieruchomości w ELEKTROTIM S.A.  
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Rachunek przepływów pieniężnych 
Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
2021, dane w tys. zł.
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Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
31.12.2021, dane w tys. zł. 

W TYS. PLN 31.12.2021 31.12.2020

Aktywa trwałe 39 170 44 532

Aktywa niematerialne 1 315 1 644

Wartość firmy 8 706 9 060

Rzeczowe aktywa trwałe 18 829 21 552

Pozostałe. długoterm. akt. Finansowe 3 696 4 418

Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch. 5 773 7 014

Pozostałe długoterminowe aktywa niefin. 851 844

Aktywa Obrotowe 141 650 138 003

Zapasy 3 650 4 269

Należności z tyt. dostaw i usług oraz poz. nal. 99 147 79 893

Aktywa z tytułu umów 20 108 30 526

Pozostałe krótkoterminowe aktywa 
finansowe

14 7

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 731 23 308

Aktywa razem 180 820 182 535



www.elektrotim.pl    |        8

Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
31.12.2021, dane w tys. zł. 

W TYS. PLN 31.12.2021 31.12.2020

Kapitał własny 77 945 71 253

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

102 875 111 282

Zobowiązania 
długoterminowe*

9 646 13 129

Zobowiązania 
krótkoterminowe**

93 229 98 153

Pasywa razem 180 820 182 535

* spadek jest związany z obsługą leasingu
** spadek jest związany z krótszymi terminami płatności 
oferowanymi przez rynek
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Wyniki 
Jednostkowe
2021



Rachunek zysków i strat ELEKTROTIM S.A.
2021, dane w tys. zł. 
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Rachunek zysków i strat ELEKTROTIM S.A.
2021, dane w tys. zł. 

Na wysokość wyniku operacyjnego w roku 2020 istotnie wpłynęło zdarzenie jednorazowe – sprzedaż 
nieruchomości w ELEKTROTIM S.A.  
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Rachunek przepływów pieniężnych ELEKTROTIM S.A.
2021, dane w tys. zł. 



Bilans ELEKTROTIM S.A.
31.12.2021, dane w tys. zł. 

W TYS. PLN 31.12.2021 31.12.2020

Aktywa trwałe 39 997 40 992

Aktywa niematerialne 295 580

Wartość firmy 2 396 2 396

Rzeczowe aktywa trwałe 12 184 13 703

Pozostałe. długoterm. akt. finansowe 4 058 0

Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch. 13 079 14 436

Pozostałe długoterminowe aktywa niefin. 3 339 3 969

Aktywa Obrotowe 102 159 102 989

Zapasy 3 494 3 949

Należności z tyt. dostaw i usług oraz poz. nal. 70 474 58 423

Aktywa z tytułu umów 13 552 22 375

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 14 7

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 624 18 234

Inne aktywa krótkoterminowe 0 0

Aktywa razem 142 156 143 981



Bilans ELEKTROTIM S.A.
31.12.2021, dane w tys. zł. 

W TYS. PLN 31.12.2021 31.12.2020

Kapitał własny 68 529 58 899

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

73 627 85 082

Zobowiązania 
długoterminowe*

7 236 9 180

Zobowiązania 
krótkoterminowe**

66 390 75 902

Pasywa razem 142 156 143 981

* spadek jest związany z obsługą leasingu
** spadek jest związany z krótszymi terminami płatności 
oferowanymi przez rynek



Załączniki
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Kurs akcji ELEKTROTIM S.A.
Od 1.01.2019 do 26.04.2022 roku
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Kurs akcji ELT
ELEKTROTIM S.A.

Liczba akcji 9 983 009

Kapitalizacja (26.04.2022) 71,48 mln zł

P/E (26.04.2022) 6,40

PB/V (26.04.2022) 0,98

Zmiana 1R -8,8%

Zmiana 2l +82,0%

Zmiana 3l +56,0%

Zmiana % YTD +21,8%
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Kurs akcji ELEKTROTIM S.A. vs WIG_BUD
Od 1.01.2019 do 26.04.2022 roku
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ELT WIG_BUD

Dane zostały sprowadzone do wspólnego mianownika

W ciągu pięciu lat wskaźnik P/BV spadł o 42%, natomiast od początku roku 
jego wartość wzrosła o 25%, tym samym kształtując się na poziomie 0,98 
(stan na 26.04.2022). Kurs akcji ELT w ciągu dwóch lat osiągnął stopę 
zwrotu na poziomie 82,0%. WIG_Budownictwo od początku roku spadł o 
7,8%, kiedy to kurs Elektrotimu wzrósł o 21,8%. 
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ELEKTROTIM S.A. 

ul. Stargardzka 8
54-156 Wrocław

tel. (+48 71) 352 13 41
tel. (+48 71) 351 40 70

e-mail: sekretariat@elektrotim.pl


