
Strona 1 z 1 
 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO          

            

Raport bieżący nr  12/2020   

            

Data sporządzenia:   2020-06-02         

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.        

            

Temat    Informacja o zawarciu porozumienia z PORR S.A. skutkująca  
rozwiązaniem odpisu aktualizującego i rozwiązaniem rezerw na straty  
dla projektu CH SOLARIS w Opolu     
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Treść raportu:           

Informacja o zawarciu porozumienia z PORR S.A. skutkująca rozwiązaniem odpisu aktualizującego i 

rozwiązaniem rezerw na straty dla projektu CH SOLARIS w Opolu.   

Zarząd ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 02.06.2020r. otrzymał podpisane przez 

Spółkę PORR S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienie (data porozumienia: 28.05.2020 r.), którego 

przedmiotem jest ustalenie wszelkich roszczeń ELEKTROTIM S.A. wobec PORR S.A. wynikających z 

umowy z dnia 14.11.2017r. na realizację robót teletechnicznych i elektrycznych w CH „SOLARIS” w Opolu 

(dalej: Umowa).   

Zgodnie z powyższym Porozumieniem ustalono, że całkowita kwota wynagrodzenia ELEKTROTIM S.A. z 

tytułu realizacji Umowy oraz robót dodatkowych wynosi 11.325.803,85 zł a jej zapłata wyczerpuje 

wszelkie roszczenia wzajemne Stron.   

Zarząd ELEKTROTIM S.A. informował o powyższym projekcie realizacyjnym CH Solaris w Opolu w 

Rocznym Sprawozdaniu Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności w roku 2019 przy ocenie czynników i 

nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok 2019.   

W roku 2019 został zawiązany odpis aktualizujący wartość należności na należności przeterminowane 

związane z projektem CH Solaris w Opolu oraz zawiązano rezerwy na spodziewane straty.   

Rozwiązanie odpisu aktualizującego na należność przeterminowaną oraz rozwiązanie rezerw na straty 

będzie miało dodatni wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy ELEKTROTIM S.A. i 

Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za pierwsze półrocze 2020 roku w kwocie około 1,3 mln zł (szacunek). 

W prognozowanym na rok 2020 wyniku finansowym ELEKTROTIM S.A., który został przekazany do 

publicznej wiadomości w dniu 04.02.2020 roku raportem bieżącym nr 4/2020, Zarząd ELEKTROTIM S.A. 

nie uwzględniał ewentualnego rozwiązania odpisu aktualizującego i rozwiązania rezerw związanych z 

przedmiotową umową.             


