PEPW ELKOP S.A.
SA-Q III /2005
          
Informacja (komentarz) 
do Raportu Kwartalnego SA-Q III / 2005


1.	 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Stosowane zasady i metody rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2005 do 30.09.2005. 
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  
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dotrzymuje się zasady porównywalności danych . 
(III kwartał 2004 zawiera dane od momentu rozpoczęcia procesu upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, czyli od 28.07.2004-30.09.2004)

 Stan i zmiany rezerw 
Tytuł rezerwy
Stan na 30.06.2005
Utworzono
Rozwiązano
Stan na 30.09.2005
Rezerwy na należności
1 928 tys.zł
51 tys.zł
27 tys.zł
1 952 tys.zł
pozostałe rezerwy:




-odpis aktualizujący stan magazynu
503 tys.zł

3 tys.zł
500 tys.zł
-odpis aktualizujący finansowy majątek trwały (akcje)
2 252 tys.zł



-rezerwa na świadczenia emerytalne i odprawy
68 tys.zł

40 tys.zł
28 tys.zł
Ogółem
4751 tys.zł
51 tys.zł
70 tys.zł
4 732 tys.zł



Rezerwa i aktywa z tytułu  odroczonego podatku dochodowego na 30.09.2005 r. wyniosła 
14 tys.zł.
Dokonane odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość składników majątku trwałego.

Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik
.
Okres III-go kwartału 2005 roku charakteryzował się wzrostem przychodów netto ze sprzedaży
 o 102,2 % w stosunku do II kwartału 2005 roku oraz do okresu porównywalnego 2004 roku 
o 59,1 %. Zmniejszyła się również strata  w porównaniu z wynikiem osiągniętym w II kwartale 2005 roku o 19,1%. 
Jednakże w dalszym ciągu występuje  trudna sytuacja finansowa, niedostateczny poziom sprzedaży, okresowy brak zleceń i tym samym konieczność przestojów, wzrastający poziom zobowiązań.


	Istotne wydarzenia w okresie od 01.07.2005-do dnia sporządzenia raportu :

-	Nabycie akcji spółki ELKOP przez Pana Pawła Kalatę wraz z podmiotem zależnym NIVA-INWEST Sp. z o.o oraz osobami bliskimi (raport nr 20/2005),

-	Zawarcie znaczącej umowy z Kompanią Węglową S.A. –KWK „Piast” z siedzibą w Bieruniu (raport nr 21/2005),
-	Zawarcie znaczącej umowy z ELIN EBG z siedzibą w Warszawie (raport nr 22/2005),
-	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zezwoliła Panu Pawłowi Kalacie wraz z podmiotem zależnym Niva-Inwest Sp.z o.o na przekroczenie 25 proc.głosów na WZA spółki PEPW ELKOP S.A.
 Przekroczenie może nastąpić do 30 czerwca 2006 roku.







3.	Znaczący akcjonariusze

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę ELKOP na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5  % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadali:

Akcjonariusze
Stan na 
30.06.2005
% ogólnej 
liczby głosów
Stan na 
dzień sporządzenia raportu
% ogólnej 
liczby głosów
- Łódzka Specjalna Strefa Ekon.S.A.
107 001 szt akcji
25,06 %
107 001 szt akcji 
25,06 %
-Paweł Kalata wraz z podmiotem zależnym NIVA-INWEST Sp.z o.o. oraz osobami bliskimi

89 407 szt akcji

18,30 %

104 957 sz akcji

24,58 %
- Marek Franke
27 930 szt akcji
6,54 %
27 930 szt akcji
6,54 %
- Marek Lesiak
28 196 szt akcji
6,60 %
28 196 szt akcji
6,60 %
- Piotr Płoskoń
23 058 szt akcji
5,40 %
23 058 szt akcji
5,40 %


4.Stan posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki ELKOP przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ( wg informacji posiadanych przez emitenta na dzień przekazania raportu)


mię i nazwisko
Ilość posiadanych akcji/opcji
stan na 30 czerwca 2005
Akcje/Opcje
nabyte w okresie
do dnia przekazania raportu
Akcje/Opcje
 zbyte w okresie 
do dnia przekazania raportu
Ilość posiadanych akcji/opcji
stan na dzień przekazania  raportu
Zarząd
Czesław Koczorek
Prezes Zarządu

1155 szt

-

-

1155 szt
Wojciech Kuchcinski
Członek Zarządu

398 szt

-

-

398 szt
Stanisława Hołub
Członek Zarządu

47 szt

-

-

47 szt

O stanie posiadania akcji przez pozostałe osoby nadzorujące Spółka nie posiada informacji.

5.	Postępowania sądowe i administracyjne.
Wszystkie sprawy przeciwko emitentowi z mocy prawa są zawieszone ( na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, art.140)
6.	Transakcje z podmiotami powiązanymi.
W rozpatrywanych okresach nie miały miejsca transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości równoważnej kwocie 500 000 EURO.

7.	Poręczenia i gwarancje.
Spółka nie udzielała poręczeń ani nie udzielała gwarancji.

8.	Perspektywy wyniku.

O wynikach w najbliższej przyszłości decydować będą głównie uwarunkowania zewnętrzne w tym: stan rynku inwestycyjnego głównie w branży budownictwa i zwiększenie się ilości ogłaszanych przetargów, wzrost ożywienia i poprawa sytuacji gospodarczej w kraju, dostęp do kredytów. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągane wyniki będzie miało również pomyślne zakończenie postępowania układowego z wierzycielami, a tym samym odzyskanie płynności finansowej Spółki.










Zgodnie z Uchwałą Nr 586 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 13 sierpnia 2002 roku Zarząd Spółki potwierdza, że zamieszczone w raporcie okresowym dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów, a także Spółka nie stosowała jakichkolwiek zabiegów księgowych mających na celu sztuczne poprawienie wizerunku sytuacji finansowej Spółki.


Podpis osoby
Podpis osoby odpowiedzialnej
reprezentującej Spółkę
za prowadzenie rachunkowości Spółki




Prezes Zarządu
Czesław Koczorek



Dyrektor Finansowo-Księgowy
Ewa Biernat






Chorzów, dnia 27 październik 2005 r.

