
WPROWADZIENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ELKOP S.A.
ZA OKRES OD 28.07.2004 DO 31.12.2004 ROKU


A. Firma i grupa  ELKOP S.A.

ELKOP S.A. jest Spółką Akcyjną z siedzibą w Chorzowie.
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach  Wydziału Gospodarczego Spółka została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000176582.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza Elkop SA, która jest jednostką
dominującą i obejmuje konsolidacją następujące jednostki zależne:

Statutowo podstawowy przedmiot działalności grupy kapitałowej to: 

1.	   montaż dołowych i powierzchniowych urządzeń elektroenergetycznych w zakresie przemysłu węglowego oraz modernizacja tych urządzeń (PKD 45.31.A)
2.	montaż urządzeń linii kablowych zasilających i instalacji wewnętrznych w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i infrastrukturze (PKD 45.21.D)
3.	montaż linii i instalacji teletechnicznych i urządzeń sygnalizacyjnych (PKD 45.31.D)
4.	produkcja urządzeń elektroenergetycznych (PKD 31.62.A)
5.	działalność usługowa w powyższym zakresie w oparciu o posiadaną bazę (PKD 45.34.Z)
6.	działalność handlowa (w tym eksport i import), w szczególności w zakresie materiałów elektrotechnicznych (PKD 51.70.A)
7.	produkcja obrotowych spulchniaczy gleby i sprzedaż tych urządzeń (PKD 29.32.A)
8.	działalność usługowa w zakresie transportu i sprzętu samojezdnego (PKD 60.24.B)
9.	działalność projektowo-doradcza (PKD 74.20.A)
10.	 inna działalność produkcyjna w oparciu o posiadaną bazę (PKD 28.11.B)


Akcje jednostki dominującej znajdują się w obrocie na rynku nieurzędowym – sektor według klasyfikacji GPW w Warszawie „budownictwo”.


B) Czas trwania działalności emitenta i jednostek grupy kapitałowej
	
Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej działają na czas nieoznaczony.

C) Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 28.07.2004-31.12.2004 bez danych porównywalnych , ponieważ sprawozdanie jest sporządzane za niepełny rok po raz pierwszy.
	
C1) Skład organów jednostki dominującej	

1.Zarząd jednostki dominującej

W dniach od 28 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Zarząd Elkop pracował w następującym składzie:
Czesław Koczorek		- Prezes Zarządu
Wojciech Kuchciński		- Członek Zarządu
Stanisława Hołub		- Członek Zarządu

2. Rada Nadzorcza Spółki dominującej 

W dniach od 28 lipca 2004 r. do 17 grudnia 2004 r Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Maksymilian Kostrzewa
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Franciszek Przesór
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tadeusz Kozubski
Sekretarz Rady Nadzorczej
Krystyna Skolkowska
Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Janowski
Członek Rady Nadzorczej,.

W dniach od 17 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

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,.


D) Łączne dane sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obrotowy  sporządzone zostało jako suma sprawozdań jednostki dominującej i jednostek zależnych, skorygowana o wyłączenia wzajemnych operacji i sald i inne korekty konsolidacyjne.

E) Połączenie spółek

Zagadnienie nie dotyczy grupy kapitałowej ELKOP S.A.

F) Kontynuacja działalności

Kontynuacja działalności w grupie kapitałowej ELKOP S.A. jest zagrożona. Zagrożenie to jest spowodowane brakiem dostatecznych na miarę możliwości grupy kapitałowej przychodów z podstawowej działalności jednostek wchodzących w skład grupy. W celu eliminacji zagrożenia jednostki podejmują działania w następujących kierunkach;

	pozyskania dużych rentownych kontraktów,

intensyfikacji działań marketingowych ,
pozyskania inwestora strategicznego ,
	zawierania umów o współpracę z innymi przedsiębiorstwami o podobnym profilu działalności w celu wspólnej kompleksowej realizacji kontraktów,
	dalszego ograniczania  kosztów funkcjonowania jednostek poprzez doskonalenie organizacji pracy i dostosowywania jej do potrzeb rynku, odnawiania i unowocześniania środków produkcji oraz prowadzenie odpowiedniej polityki personalnej,
	poszukiwanie nowych rynków zbytu .  


F1) Struktura organizacyjna Grupy kapitałowej ELKOP 

L.p.
Wyszczególnienie
Elektrownie Wiatrowe S.A.
EL-EKO Systems S.A.
1
Procent posiadanych udziałów
30%
56%

2
Stopień udziału w zarządzaniu
30%
56%

G) Wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP S.A. posiada:
	pakiet akcji Spółki Akcyjnej  „Elektrownie Wiatrowe „z siedzibą w Pieńkowie-Postomino w ilości 216 720 sztuk, co stanowi 30 % udziału w kapitale zakładowym-Spółka stowarzyszona


	pakiet akcji  Spółki Akcyjnej EL-EKO Systems z siedzibą w Chorzowie, w ilości

   72 800 sztuk, co stanowi 56 % udziału w kapitale zakładowym-Spółka zależna

H) Porównywalność sprawozdań oraz korekty wynikające z opinii podmiotów uprawnionych do badania

Prezentowane sprawozdanie finansowe zostały sporządzone przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości przez spółkę zależną i stowarzyszoną

I) Zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, ustalenie wyniku finansowego, zasady konsolidacji sprawozdań finansowych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

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. 
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.

Zasady konsolidacji w Grupie Kapitałowej

	Procedury organizacyjne

Ø	Na każdy dzień bilansowy, skład i struktura Grupy Kapitałowej określana jest przez jednostkę dominującą na podstawie inwentaryzacji wszystkich szczebli Grupy
Ø	Jednostki powiązane stosują jednolite zasady rachunkowości obowiązujące w jednostce dominującej oraz jednolitą formę i zakres sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, będących podstawą konsolidacji w Grupie
Ø	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej

1.2. .Procedury merytoryczne
W skład skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. weszły wielkości ze sprawozdania podmiotu dominującego i sprawozdań podmiotów zależnych objętych konsolidacją. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania zastosowano metodę konsolidacji pełnej, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt.
Wyłączeniu podlegają:
§	wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą jednostek zależnych;
§	wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją;
§	przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją;
§	zyski lub straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji;
.




J) Średnie kursy wymiany złotego

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:
	

Średni kurs w okresie
Kurs na ostatni dzień okresu
Rok 2004
4,5182
4,0790

Podstawowe pozycje są przeliczane na EURO według następujących zasad:
	Pozycje aktywów i pasywów oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych
	Rok 2004 - według kursu średniego EURO obowiązującego na dzień 31-12-2004 ogłoszonego przez NBP (tabela 256 / A / NBP) – 4,0790 PLN / EURO


	Pozycje rachunku zysków i strat – według kursu średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca
	Rok 2004 – 4,5182 PLN / EURO


	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


K) Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EUR

Przeliczone podstawowe dane finansowe zawiera tabela we wstępie SA-RS 2004.

L) Dodatkowe objaśnienia 

Informacje o instrumentach finansowych 

Nie występują.

	Charakterystyka aktywów i zobowiązań finansowych


	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Nie występują.

	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Nie występują.

	Kredyty


Pożyczka udzielona przez akcjonariusza spółce EL-EKO SYSTEMS - stan pożyczki 66 tys. zł.

	Informacja o kosztach odsetek od zobowiązań finansowych

Nie występują.

	Instrumenty pochodne

Nie występują.

	Dane o zobowiązaniach pozabilansowych


§	Zastaw na akcjach Elektrownie Wiatrowe S.A. w wysokości 600 tys.zł

	Udzielone gwarancje i poręczenia

Nie występują.

	Zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują.


	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

Nie występują.

	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 

Nie występują.

	Poniesione oraz planowane nakłady inwestycyjne


Grupa kapitałowa poniosła nakłady inwestycyjne  w wysokości 7 tys. zł na zakup licencji .

W obecnej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej w najbliższym okresie nie planuje się istotnych inwestycji..

	Informacje o transakcjach w Grupie Kapitałowej


Obroty z EL EKO SYSTEMS S.A. w wysokości 176.478,64 zł wynikają z tytułu wykonanych robót kablowych.
Na dzień 31.12.2004 roku wzajemne zobowiązania i należności z EL-EKO SYSTEMS S.A. wynoszą 37.578,61 zł.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano następujących przekształceń:
Ø	Wyłączono wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą,
Ø	Wyłączono wzajemne należności i zobowiązania,
Ø	Wyłączono przychody i koszty operacji gospodarczych między jednostkami objętymi konsolidacją,
Ø	Obliczono kapitał własny udziałowców mniejszościowych,

	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

	
Przedsięwzięcia takie nie wystąpiły.

	Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitena, z podziałem na grupy zawodowe


Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2004 roku w Grupie Kapitałowej Elkop-u S.A. wyniósł 100 osób, w tym:
- w jednostce dominującej Elkop S.A. - 95 osób,
-	w jednostce konsolidowanej Elektrownie Wiatrowe – 4 osoby
-	w jednostce konsolidowanej EL EKO SYSTEMS S.A. – 1 osoba

	Informacja o wynagrodzeniach członków Zarządów i Rad Nadzorczych w Grupie Kapitałowej ELKOP S.A.


a) osoby zarządzające:

Prezes Zarządu -Czesław  Koczorek       -  80 tys zł,
Członek Zarządu-Wojciech Kuchciński  -  48 tys.zł
Członek Zarządu- Stanisława Hołub        - 39 tys.zł

                                        Razem            - 167 tys.zł



b) osoby nadzorujące:

Przewodniczący RN – Maksymilian Kostrzewa           -  16 tys.zł
Zastępca Przewodniczącego RN  -Przesór Franciszek  - 12 tys.zł
Sekretarz RN-Tadeusz Kozubski			      - 12 tys.zł
Członek RN- Paweł Janowski			      - 12 tys.zł			
Członek RN- Krystyna Skolkowska                              - 10 tys.zł
                                    Razem			      - 62 tys.zł	


	Informacje o wartości udzielanych zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji członkom Zarządów, Rad Nadzorczych i ich rodzin 


	Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej ELKOP S.A. nie udzielały zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji członkom ich Zarządów i Rad Nadzorczych oraz członkom ich rodzin.

	Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

 
Nie wystąpiły

	Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

 
W Grupie kapitałowej ELKOP S.A. zdarzenia takie nie miały miejsca

	Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 


Nie dotyczy

	Informacja o korektach od poziomu inflacji


Sprawozdanie finansowe  nie podlegały korekcie wskaźnikiem inflacji.

	Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 


Grupa  ELKOP S.A. sporządza sprawozdanie skonsolidowane po raz pierwszy.

	Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości


W bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian zasad rachunkowości.

	Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ na wynik

 
Zagadnienie nie dotyczy grupy kapitałowej  ELKOP S.A.

	Połączenie spółek


Zagadnienie nie dotyczy grupy kapitałowej ELKOP S.A.

20.1. Dzień bilansowy, na który sporządzono sprawozdanie finansowe

Dniem bilansowym, na który sporządzone jest sprawozdanie finansowe wszystkich jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest 31 grudnia 2004r.

20.2. Korekty z tytułu odmiennych zasad i metod wyceny

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonywano korekt z tytułu odmiennych zasad i metod wyceny. Wszystkie jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przyjmują metody i zasady wyceny zgodne ze stosowanymi w jednostce dominującej ELKOP S.A.

21. Wyłączenie jednostek podporządkowanych

W skonsolidowanym sprawozdaniu nie wystąpiły wyłączenia z konsolidacji jednostek podporządkowanych.

