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 Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)
             
WYBRANE DANE FINANSOWE
 w tys. zł
w tys. EUR

Od 
28.07.04-31.12.04 rok bieżący
roku poprzedni
2003
Od 
28.07.04-31.12.04 rok bieżący
rok poprzedni
2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
4 754
14 398
1 052
3 237
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-156
-2 023
-35
-455
III. Zysk (strata) brutto
-226
-5 143
-50
-1 156
IV. Zysk (strata) netto
-226
-5 171
-50
-1 163
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
30
3 074
7
652
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-16

-3
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-471

-100
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
30
2 587
7
548
IX. Aktywa razem 
11 284
11 930
2 766
2 259
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
10 243
10 145
2 511
2 151
XI. Zobowiązania długoterminowe




XII. Zobowiązania krótkoterminowe 
9 870
9 485
2 420
2 011
XIII. Kapitał własny 
1 042
1 785
255
378
XIV. Kapitał zakładowy 
1 610
1 610
395
341
XV. Liczba akcji  (w szt.)
427 000
427 000


XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
-0,53
-12,11
-0,12
-2,72
XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)




XVIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 
2,44
4,18
0,60
0,94
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 




XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)








WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


1.	Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego „ELKOP” S.A. jest Spółką Akcyjną powołaną aktem notarialnym Rep. A Nr 23257/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Wydziału VIII, Sądu Rejonowego w Katowicach pod numerem 0000176582. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego ELKOP nastąpiło w oparciu o ustawę o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jest: 4531A - wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli. Spółka, której akcje znajdują się w obrocie giełdowym reprezentuje branżę „budownictwo”.
Siedziba Spółki znajduje się w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44. W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe jak i nie miało miejsca połączenie spółek.
Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy wykonania w okresie od 28.07.2004 r. do 31.12.2004 r. w porównaniu do wykonania za  okres 2003 roku 
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dotrzymuje się zasady porównywalności danych z uwzględnieniem faktu otwarcia ksiąg rachunkowych w dniu 28.07.2004 roku, t.j. po ogłoszeniu przez  Sąd Rejonowy w Katowicach upadłości Spółki z możliwościa zawarcia układu z wierzycielami.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych  zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W przedstawionym okresie nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości  

Skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku:

- Czesław Koczorek
Prezes Zarządu,
- Wojciech Kuchciński
Członek Zarządu,
- Stanisława Hołub 
Członek Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2004 roku stanowią następujące osoby:

- Tomasz Jochim
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Kalata
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Tadeusz Kozubski
Sekretarz Rady Nadzorczej
- Dorota Sibilska
Członek Rady Nadzorczej,
- Jarosław Piwiszkis
Członek Rady Nadzorczej,.

2.	Przyjęte przez Spółkę zasady i metody rachunkowości w 2004 roku zgodne są z wprowadzonymi od 1.01.2002 roku zasadami ustawy z dnia 9.listopada 2000 roku „o zmianie ustawy o rachunkowości” i dla zapewnienia porównywalności danych sprawozdania finansowe za okresy 2002 roku nie podlegały przekształceniu. Wobec braku zastrzeżeń w opiniach podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nie dokonywano korekt za lata, za które prezentowane są sprawozdania finansowe i porównywalne dane finansowe. 

3.	Informacje zawarte w raporcie rocznym na formularzu SA-R wynikają z ksiąg rachunkowych oraz ewidencji pozabilansowej prowadzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz. U.z 2002  Nr 76, poz. 694 z późniejszymi. zmianami).

I.	Rzeczowe aktywa trwałe
- środki trwałe wycenia się wg cen nabycia (koszcie wytworzenia) lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych ustalone są w planie amortyzacji z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych wynikających z Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej tj. poniżej 100 zł. odnoszone są jednorazowo w koszty
- wartości niematerialne i prawne wykazywane w sprawozdaniu finansowym wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne ustalone są w planie amortyzacji z zastosowaniem zasad wynikających z  Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku od osób prawnych. Z późniejszymi zmianami.
- inwestycje rozpoczęte wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Na dzień 31 grudnia 2004 r. inwestycje zaniechane nie występują.

II.	Aktywa finansowe
- akcje w obcym podmiocie gospodarczym wycenione są wg cen nabycia, pomniejszonej o trwałą utratę ich wartości.

III.	Aktywa obrotowe
- należności na dzień bilansowy wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisu aktualizującego. Na należności od dłużników postawionych w stan upadłości, zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy oraz na należności wątpliwe, sporne, zasądzone oraz w postępowaniu układowym utworzono rezerwę. W bilansie należności ujęto w wartości netto.
- zapasy wycenione są: 
przychody materiałów wg rzeczywistych cen zakupu
rozchody i zapasy materiałów wg cen zakupu
- koszty zakupu rozliczane są w całości w okresie poniesienia.
- produkcja w toku została wyceniona wg rzeczywistego kosztu wytworzenia 
- środki pieniężne wyceniono w wartości nominalnej.

IV.	Kapitały własne
- kapitały własne z podziałem na ich rodzaje zostały ujęte wg wartości nominalnej. 

V.	Rezerwy
- rezerwy wycenione zostały wg wartości nominalnej. Rezerwy obejmują rezerwę na podatek dochodowy z tyt. naliczonych odsetek.

VI.	Zobowiązania
- zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty.
- wykazane w księgach rachunkowych stany aktywów i pasywów poddawane są inwentaryzacji w terminach określonych przepisami.

VII.	Rachunek zysków i strat
- do sporządzenia rachunku zysków i strat przyjęto wariant kalkulacyjny. Spółka ustala wynik finansowy w oparciu o zasadę współmierności kosztów i przychodów.
- wynik na sprzedaży stanowi różnicę między przychodami a kosztami:
a)	przychody ze sprzedaży ustalone zostały na podstawie zaliczonych do okresu sprawozdawczego wielkości zafakturowanych odbiorcom w cenach realizacji netto.
	koszty sprzedanych produktów i materiałów obejmują koszty wytworzenia oraz koszty ogólnego Zarządu.

-	wynik brutto wykazany w rachunku zysku i strat obejmuje:
-	wynik na sprzedaży,
-	wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
-	wynik na działalności finansowej,
-	wynik na operacjach zdarzeń nadzwyczajnych.

4.	Przeliczenia danych finansowych na EURO dokonano według następujących zasad: 
	pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone zostały wg. średniego kursu EURO na dzień 31.12 2004 r. ogłoszonego przez NBP tj. 4,0790. Na dzień 31.12.2003 r. kurs wynosił 4,7170.
pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zostały wg. kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego objętego raportem tj. 4,5182 .Średni kurs za 2003 r. wynosił 4,4474.


do przeliczeń zastosowano następujące średnie kursy EURO: 
Styczeń 
4,7614
Luty
4,8746
Marzec
4,7455
Kwiecień
4,8122
Maj
4,6509
Czerwiec
4,5422
Lipiec
4,3759
Sierpień
4,4465
Wrzesień
4,3832
Październik
4,3316
Listopad
4,2150
Grudzień
4,0790

5.	Akcje Spółki ELKOP nie są notowane na rynku równoległym poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak również emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie na ten rynek. W związku z powyższym nie wykazujemy różnic w stosunku do sprawozdań finansowych i porównywalnych danych finansowych, które zostałyby sporządzone według MSR lub US GAAP.



