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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO          

            

Raport bieżący nr   4/2021   

            

Data sporządzenia:    2021-04-21        

Skrócona nazwa emitenta  ELEKTROTIM S.A.       

            

Temat     Wykonanie prognozy wyników finansowych ELEKTROTIM S.A.  
oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. za rok 2020  

         
Podstawa prawna   Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

           

Treść raportu:           

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, że na podstawie wstępnych danych finansowych za 
ubiegły rok Spółka i Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM wykonała prognozę wyników finansowych za rok 
2020 w zakresie wyników finansowych tj. jednostkowego i skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku 
netto, ale nie osiągnęła zakładanej wysokości jednostkowych i skonsolidowanych przychodów ze 
sprzedaży.   
 
Prognoza na rok 2020 była opublikowana w dniu 04.02.2020 r. raportem bieżącym nr 4/2020, a 
następnie dwukrotnie skorygowana: raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 25.06.2020 r. oraz raportem 
bieżącym nr 43/2020 z dnia 18.11.2020 r.   
 
Prognoza jednostkowych wyników finansowych ELEKTROTIM S.A. na rok 2020 zakładała osiągnięcie:  
a) przychodów ze sprzedaży w wysokości 214.000 tys. zł;  
b) zysku operacyjnego w wysokości 18.100 tys. zł;  
c) zysku netto w wysokości 12.600 tys. zł.    
 
Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM na rok 2020 
zakładała osiągnięcie:  
a) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 293.000 tys. zł;   
b) skonsolidowanego zysku operacyjnego w wysokości 22.000 tys. zł;  
c) skonsolidowanego zysku netto w wysokości. 14.800 tys. zł.   
 
Wstępne szacunki wskazują, że Spółka i Grupa Kapitałowa ELEKTROTIM osiągnęła:  
a) jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 199.650 tys. zł, tj. mniej o 14.350 tys. zł (spadek o 

6,7%);  
b) jednostkowy zysk operacyjny w wysokości 18.098 tys. zł, tj. mniej o 2 tys. zł (realizacja zgodna z 

prognozą);  
c) jednostkowy zysk netto w wysokości 13.520 tys. zł, tj. więcej o 920 tys. zł (wzrost o 7,3%);  
d) skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 276.833 tys. zł, tj. mniej o 16.167 tys. zł 

(spadek o 5,5%);  
e) skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 23.213 tys. zł, tj. więcej o 1.213 tys. zł (wzrost o 

5,5%);  
f) skonsolidowany zysk netto w wysokości 16.593 tys. zł, tj. więcej o 1.793 tys. zł (wzrost o 12,1%).   
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Dwa elementy prognozy nie zostały przez Spółkę i Grupę osiągnięte – jednostkowe i skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży.  
 
Pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 i zachorowania na COVID-19, o czym informował Zarząd Spółki, 
miały bezpośredni wpływ na realizację projektów przez Spółkę i Grupę Kapitałową w roku 2020 poprzez: 
a) przesunięcia realizacji zadań (zmiana prawna otoczenia – siła wyższa);  
b) przesunięcia zakończenia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych (np. uwalnianie 

działek pod budowę linii wysokich napięć; ustanawianie służebności);  
c) brak ciągłości działania na projektach ze względu na brak zasobów ludzkich - dynamiczny wzrost 

zachorowań na COVID-19 wśród Pracowników Spółki i Grupy, podwykonawców świadczących prace 
na rzecz ELEKTROTIM S.A. i Grupy, a co najważniejsze pracowników podmiotów na rzecz których 
wykonywane są prace, czyli zachorowania wśród kadry pracowników Inwestorów czy 
Zamawiających (mechanizm pośredni)  

d) nie bez znaczenia dla całości realizacji prognozy na rok 2020 był również spadek przychodów, który 
Spółka odnotowała przy pierwszym zamknięciu gospodarki w miesiącach maj i czerwiec 2020 roku, 
o czym Spółka informowała w raporcie nr 20/2020 w dniu 25.06.2020 roku, czyli przy pierwszej 
korekcie prognozy.   

 
Przesunięte realizacje oraz sprzedaż z roku 2020 będą wpływały pozytywnie na wyniki pierwszego 
półrocza 2021 roku w Grupie Kapitałowej ELEKTROTIM.    
 
Spółka zanotowała lepszy wynik netto z tytułu rozliczenia podatku dochodowego i uzyskania lepszych 
marż na niektórych kontraktach, gdzie nie zmaterializowały się założone ryzyka.   
 
Ostateczne wyniki roczne będą przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 29.04.2021 r. 
po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta.   
 
W opinii Zarządu występujące niepewności nie pozwalają prezentować prognoz z akceptowalną 
dokładnością, dlatego Zarząd nie opublikuje prognozy wyników na rok 2021. 


