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W imieniu Zarządu przedstawiam sprawozdanie Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP S.A. w Chorzowie za 2005 rok.
Od 1997 Spółka  emituje publicznie raport z rocznej działalności  , w którym to Spółka została dopuszczona decyzją KPWiG do regulowanego pozagiełdowego wtórnego obrotu papierami wartościowymi na rynku CETO. Od marca 2001 roku do lutego 2004 roku akcje Spółki ELKOP 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.
Podstawowym zakresem działalności Spółki są usługi elektromontażowe w szeroko rozumianym zakresie, w różnych gałęziach gospodarki.
Dnia 28 lipca 2004 roku Sąd Rejonowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu i do chwili obecnej sprawa nie została zakończona, co wyraźnie komplikuje udział Spółki w przetargach, powodując w efekcie dalsze obniżenie wartości sprzedaży i przychodów Spółki.
Jednocześnie intencją emitenta jest dalsze prowadzenie restrukturyzacji, aby zapewnić  funkcjonowanie Spółki a tym samym  regulowanie zobowiązań bieżących i objętych układem.
W roku 2005 Spółka odnotowała dalszy spadek przychodów ze sprzedaży o ok.16 % w stosunku do 2004 roku.
 Ze względu na bardzo trudną sytuację Spółka od ponad 2 lat nie może ubiegać się o kredyt obrotowy, co wyraźnie pogarsza płynność finansową.
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 2004 roku o kolejne 13,7 %, a także szeroko rozumianą minimalizację kosztów funkcjonowania Spółki.
Należy zaznaczyć, że mając powyższe na uwadze od listopada 2005 roku Zarząd jest 1 osobowy (zmniejszenie o 2 członków).
Najważniejszym celem w 2006 roku jest pozytywne zamknięcie procesu upadłości i zawarcia układu z wierzycielami, co powinno spowodować wzrost sprzedaży poprzez możliwość czynnego udziału w przetargach i doprowadzeniu Spółki do „równowagi” ekonomicznej i finansowej.
Jestem przekonany, że pomimo wielu negatywnych czynników , uwzględniając konsekwentne  wewnętrzne  działanie w Spółce, nastąpi umocnienie pozycji  na rynku.
W imieniu Zarządu zapewniam o dołożeniu wszelkich starań zmierzających do zrealizowania postawionych celów i zadań.
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