
ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZY  

ZADANE PODCZAS ZWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2013 ROKU. 

 

Pytanie 1:  

Czego (zbycia jakich spółek i jakiej ich części) dotyczy pozycja „L” skonsolidowanego RZiS za rok 2012 

(strata ze sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych)? Jakie były cząstkowe wyniki ze 

sprzedaży poszczególnych spółek (rozbicie kwoty wg spółek)? 

 

W pozycji „L” skonsolidowanego rachunku zysków i strat (RZiS) za rok 2012 „Zysk (strata) na 

sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych” zaprezentowany został efekt 

zaprzestania konsolidacji ZE PAK S.A. i Elektrim-Volt S.A. (105 294 tys. zł) oraz efekt transakcji 

sprzedaży akcji Pollytag S.A. przez Elektrim S.A. do Megadex Serwis Sp. z o.o. (4 471 tys. zł), co daje 

łączną kwotę (109 765 tys. zł). 

Na dzieo 30.10.2012 roku, w związku z debiutem ZE PAK S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. Grupa Elektrim zobowiązana była w świetle przepisów Ustawy o Rachunkowości, 

Rozdział 6  Ustawy – Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej,  do zaniechania 

prezentowania 100% aktywów i zobowiązao w skonsolidowanym bilansie Grupy Elektrim i 

przeklasyfikowania udziałów w ZE PAK S.A. i Elektrim-Volt S.A. (należy do ZE PAK S.A.)  do aktywów 

finansowych dostępnych do sprzedaży. W rezultacie, z dniem 30.10.2012r. akcje obu spółek stały się 

składnikiem finansowym wykazywanym w pozycji „Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych 

jednostkach – udziały lub akcje”. Akcje ZE PAK S.A. znajdujące się w Grupie Elektrim zostały w 

skonsolidowanym bilansie wycenione w wartości rynkowej, wyznaczonej przez kurs zamknięcia akcji 

ZE PAK S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na dzieo 31.12.2012r. Wycena ta 

odzwierciedla również fakt posiadania przez ZE PAK S.A. 100 % udziałów w spółce Elektrim-Volt S.A. 

W kwietniu 2012 roku Elektrim S.A. sprzedał 150 100 akcji Pollytag S.A., stanowiących 37,32% jej 

kapitału podstawowego, do spółki zależnej Megadex Serwis Sp. z o.o., rozpoznając 3 468 tys. zł. zysku 

na sprzedaży. W wyniku tej transakcji udział pośredni Grupy Elektrim w aktywach netto Pollytag S.A. 

uległ obniżeniu (akcje i udziały znajdujące się pod bezpośrednią kontrolą Elektrim S.A. należą w 100% 

do Grupy Elektrim, zaś te pod bezpośrednią kontrolą Megadex Serwis Sp. z o.o. w 70,58%), co 

spowodowało stratę księgową w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w wysokości 4 471 tys. zł. 

W wyniku tej operacji liczba akcji Pollytag S.A. należących do spółek Grupy Elektrim pozostała 

niezmieniona, a spółka zachowała status jednostki stowarzyszonej. Strata Grupy Elektrim na 

transakcji ma wyłącznie wymiar księgowy.   

Pytanie 2: 

Kiedy wygasa opcja odkupu akcji ZE PAK S.A.? 

Zgodnie z Porozumieniem w sprawie rozliczenia pożyczki i przeniesienia własności akcji zawartym 

pomiędzy Elektrim S.A., Embud Sp. z o.o. i  ZE PAK S.A. termin odkupu akcji ZE PAK S.A. upływa 30 

czerwca 2020 roku. 


