Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu przedstawiam sprawozdanie Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP S.A. w Chorzowie za 2004 rok.
Spółka, emituje publicznie raport z rocznej działalności  od 1997 roku, w którym Spółka została dopuszczona decyzją KPWiG do regulowanego pozagiełdowego wtórnego obrotu papierami wartościowymi na rynku CETO. Akcje Spółki ELKOP od marca 2001 roku do lutego 2004 roku były notowane na rynku wolnym w notowaniach ciągłych, a następnie do nadal w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
	W 1995 roku przedsiębiorstwo państwowe ELKOP zostało przekształcone w Spółkę Akcyjną otwierając nowy etap wyzwań i obowiązków w działalności Spółki.
W 2004 roku nastąpiło dalsze osłabienie koniunktury gospodarczej, a zatem dalsze ograniczenie zakresu rynku inwestycyjnego w Polsce. Wyraźnie zmniejszyła się liczba ogłaszanych przetargów, a ponadto skomplikował się udział Spółki w przetargach z powodu upublicznienia faktu złożenia przez Zarząd Spółki do Sądu Rejonowego w Katowicach wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego z możliwością  zawarcia układu.
Dnia 28 lipca 2004 roku Sąd Rejonowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu.
Intencją emitenta jest także przygotowanie i przeprowadzenie restrukturyzacji, aby zapewnić dalsze funkcjonowanie Spółki i regulowanie zobowiązań bieżących i objętych układem.
W roku 2004 Spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 54,4 % w stosunku do 2003 roku.
Okres 2004 roku charakteryzował się występującymi w dalszym ciągu ograniczeniami nakładów inwestycyjnych na rynku usług budowlano-montażowych. Realizowane programy naprawcze i restrukturyzacyjne zakładów z branży przemysłu węglowego i hutniczego spowodowały spadek potrzeb i inwestycji także w całej infrastrukturze towarzyszącej.
Powyższe spowodowało wzrost konkurencji, zmniejszenie rentowności gospodarki, zmniejszenie zyskowności przedsiębiorstw budowlanych, a zatem brak możliwości wygospodarowania własnych środków na inwestycje, a także uzyskanie kredytu bankowego.
Pomimo tych trudności Zarząd Spółki konsekwentnie realizował wyznaczone wcześniej cele strategiczne i zadania, a w szczególności bieżącego dostosowywania działalności Spółki do aktualnej sytuacji rynkowej, zmniejszenia zatrudnienia w stosunku do 2003 roku o kolejne 21,2 %, a także szeroko rozumianą minimalizację kosztów funkcjonowania Spółki.
W 2004 roku Spółka otrzymała kolejny –już piąty–Medal Europejski, tym razem za kompleksowe usługi pomiarowe w branży elektrycznej, nadany przez Business Centre Club i Komitet Integracji Europejskiej.
Jestem przekonany, że pomimo wielu negatywnych czynników zewnętrznych, uwzględniając konsekwentne działanie wewnętrzne w Spółce nastąpi umocnienie pozycji Spółki na rynku.
W imieniu Zarządu zapewniam o dołożeniu wszelkich starań zmierzających do zrealizowania postawionych celów i zadań.
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