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Informacja (komentarz) 
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zgodnie z § 91 pkt 1  oraz pkt 6
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005
(Dz.U. Nr 209 poz.1744)

	
 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Stosowane zasady i metody rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006.
Jednostką funkcjonalną, według której zostało sporządzone sprawozdanie jest PLN.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto  według MSSF.
 W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dotrzymuje się zasady porównywalności danych .
Informacje zawarte w raporcie kwartalnym SA-Q IV /2006 wynikają z ksiąg rachunkowych oraz ewidencji pozabilansowej prowadzonych zgodnie z MSR i MSSF oraz Ustawą o rachunkowości (Dz. U.z 2002  Nr 76, poz. 694 z późniejszymi. zmianami) w aspektach, których MSR i MSSF nie precyzują.

I.Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe są wykazane według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpis aktualizujący ich wartość .

Zgodnie z przepisami, środki trwałe podlegają przeszacowaniu przy użyciu stawek  określonych przez Prezesa GUS lub do wartości rynkowej. Ostatnie przeszacowanie środków trwałych zostało przeprowadzone na dzień 1 stycznia 1995 roku.. Efekt przeszacowania został odniesiony na kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz  rzeczowych aktywów trwałych dokonywana jest przez określony z góry okres użytkowania, zgodnie z planami amortyzacji przyjętymi przez Spółkę zgodnie z zasadami znowelizowanej Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W rachunku zysków i strat znajduje się w pozycji B I – Amortyzacja .

Amortyzację dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z pominięciem środków trwałych w budowie wylicza się przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej, przy zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacji: 

Budynki i budowle 1,5 - 2,5% 
Sprzęt komputerowy 30% 
Środki transportu 20% 
Maszyny i urządzenia oraz pozostałe 10% - 20% 
Wartości niematerialne i prawne 10 – 50%


Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne, wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami. 
Określa ona wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.


Grunty oddane w wieczyste użytkowanie Elkop S.A. na mocy przepisów prawa spełniają one definicję aktywa  jako iż zapewniają w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych do Spółki. Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie Spółce powinna być zatem ujmowana w sprawozdaniach finansowych według ceny godziwej .

     .









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

III. Aktywa obrotowe
Zapasy 
Zapasy są wykazywane według ceny nabycia nie wyższych niż cena sprzedaży netto. Zapasy materiałów i towarów są wyceniane przy wykorzystaniu metody FIFO. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy.
 
Instrumenty finansowe 
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie Spółki w momencie, gdy Spółka staje się stroną wiążącej umowy.
 
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
Należności z tytułu dostaw i usług wyceniane są w księgach w wartości nominalnej 
skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych o okresie przeterminowania powyżej 6 miesięcy. Należności z tytułu odsetek, dochodzone na drodze sądowej, w postępowaniu układowym i upadłościowym zostały w pełnej kwocie objęte odpisem aktualizującym. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane są w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty. 

Inwestycje w papiery wartościowe 
Inwestycje w papiery wartościowe wyceniane są początkowo według ceny zakupu skorygowanej o koszty transakcji. 
Inwestycje w papiery wartościowe klasyfikowane są jako przeznaczone do obrotu lub dostępne do sprzedaży i wyceniane są na dzień bilansowy według wartości godziwej. W przypadku gdy papiery wartościowe zaklasyfikowane zostały jako przeznaczone do obrotu, zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat za dany okres. 
W przypadku aktywów dostępnych do sprzedaży, zyski i straty wynikające ze zmiany ich 
wartości godziwej ujmowane są bezpośrednio w kapitałach aż do momentu sprzedaży składnika aktywów lub rozpoznania utraty wartości. Wówczas skumulowane zyski lub straty rozpoznane poprzednio w kapitałach przenoszone są do rachunku zysków i strat za dany okres. 

IV.Kapitały własne
Kapitały 
Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, 
właściwymi ustawami oraz ze statutem. Do kapitałów własnych zaliczane są także niepodzielone zyski i niepokryte straty z lat ubiegłych. Kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem oraz wpisem do KRS w wartości nominalnej. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku oraz umorzonej części zapłaconych zobowiązań objętych postępowaniem układowym. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku i przeznaczony na pokrycie strat bilansowy. Na kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się:
• różnice z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 
• wartość z przeszacowania środków trwałych. 

V. Rezerwy
Rezerwy są tworzone, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo 
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można wiarygodnie oszacować zobowiązanie. 



Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze zawierają wynagrodzenia oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne i ujmowane są jako koszty w momencie zarachowania. 

Długoterminowe świadczenia pracownicze 
Długoterminowe świadczenia pracownicze są to kwoty przyszłych korzyści, które pracownik otrzyma w zamian za świadczenie swoich usług w bieżącym i przyszłych okresach. Składają się na nie rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynikające z układu zbiorowego pracy. Wycena aktuarialna tych rezerw jest aktualizowana corocznie. 

VI. Zobowiązania
Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe są klasyfikowane w zależności od ich treści ekonomicznej wynikającej z zawartych umów. Instrument kapitałowy to umowa dająca prawo do udziału w aktywach Spółki pomniejszonych o wszystkie zobowiązania. 

Kredyty bankowe 

Oprocentowane kredyty bankowe księgowane są w wartości uzyskanych wpływów 
pomniejszonych o koszty bezpośrednie pozyskania środków. Koszty finansowe, łącznie z 
prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami bezpośrednimi 
zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody 
efektywnej stopy procentowej i zwiększają wartość księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieżącym okresie. 

VII.Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty i VAT. Sprzedaż towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności. 
Przychody z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych rozpoznaje się zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości Spółki przedstawionymi poniżej. 
Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo 
akcjonariuszy do otrzymania płatności. 
Kontrakty budowlane 
W przypadku, gdy wynik kontraktu budowlanego może być wiarygodnie oszacowany, 
przychody i koszty są rozpoznawane w odniesieniu do stopnia zaawansowania realizacji 
kontraktu na dzień bilansowy. Stopień zaawansowania mierzony jest zwykle jako proporcja kosztów poniesionych do całości szacowanych kosztów kontraktu, za wyjątkiem sytuacji, gdy taki sposób nie odzwierciedlałby faktycznego stopnia zaawansowania. Wszelkie zmiany w zakresie prac, roszczenia oraz premie są rozpoznawane w stopniu w jakim zostały one uzgodnione z klientem. 
W przypadku, kiedy wartość kontraktu nie może być wiarygodnie oszacowana, przychody z tytułu tego kontraktu są rozpoznawane w stopniu w jakim jest prawdopodobne, że koszty 
poniesione z tytułu kontraktu zostaną nimi pokryte. Koszty związane z kontraktem 
rozpoznawane są jako koszty okresu w jakim zostały poniesione. W przypadku, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że koszty kontraktu przekroczą przychody, spodziewana strata na kontrakcie jest natychmiast rozpoznawana i ujmowana jako koszt. 
Koszt odsetek 
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, są doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków a związane z powstawaniem środków trwałych pomniejszają wartość skapitalizowanych kosztów finansowania zewnętrznego. 
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. 





Zysk na działalności gospodarczej 

Zysk na działalności operacyjnej kalkulowany jest po uwzględnieniu kosztów restrukturyzacji i udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych, ale przed uwzględnieniem kosztów i przychodów finansowych. 
Podatki 
Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) w roku 2006 -19 % oraz podatek odroczony. 
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. 
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. 
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych w wyniku inwestycji w podmioty zależne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba że Spółka jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci. 
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień 
bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis. 
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. 
Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. 

 Kursy EURO zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych

Pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone wg średniego kursu EURO obowiązującego na dzień 31 grudnia 2006 roku ogłoszonego przez NBP – 3,8312* oraz na dzień 31 grudnia 2005 –3,8598*
Pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone wg kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem kwartalnym: - za IV kwartały 2006 narastająco  – 3,8991* oraz za IV kwartały 2005 narastająco  – 4,0233*.
Źródło: kursy średnie m-czne (1993-2007) plik xls.(http://www.nbp.pl)


Stan odpisów aktualizujących i rezerw 




Tytuł rezerwy
Stan na 30.09.2006
Utworzono
Rozwiązano
Stan na 31.12.2006
Odpis aktualizujący  należności
2 097 tys.zł
1 211 tys.zł
58 tys.zł
3 250 tys.zł
Odpis aktualizujący stan magazynu
489 tys.zł

2 tys.zł
487 tys.zł
Odpis aktualizujący finansowy majątek trwały (akcje)
2 252 tys.zł

1 734 tys.zł
518 tys.zł
Rezerwa długoterminowa na odprawy emerytalne,  nagrody jublileuszowe
333 tys.zł

61 tys.zł
272 tys.zł
Rezerwa krótkoterminowa na odprawy emerytalne,  nagrody jublileuszowe 
43 tys.zł
36 tys.zł
43 tys.zł
36 tys.zł
Rezerwa na przyszłe zobowiązania
146 tys.zł
119tys.zł 

265tys.zł
Ogółem
5 360 tys.zł
1 366 tys.zł
1 898 tys.zł
4 828 tys.zł  

Stany i zmiany rezerw w IV kwartale 2006 roku

Rezerwa i aktywa z tytułu  odroczonego podatku dochodowego na 31.12.2006 r. wyniosła 
33 tys.zł.
Dokonane odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego
W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość składników majątku trwałego.
Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta
 Na dzień sporządzenia raportu Grupa Kapitałowa ELKOP S.A. obejmuje  spółkę dominującą ELKOP S.A. oraz spółką zależną – EL EKO SYSTEMS S.A.. 
W IV kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa  ELKOP prowadziła negocjacje w celu zbycia akcji  spółki stowarzyszonej Elektrownie Wiatrowe S.A. z siedzibą w Pieńkowie .
Cały pakiet akcji spółki stowarzyszonej  został sprzedany w dniu 5 stycznia 2007 roku , o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2007.
	
·	Elektrownie Wiatrowe S.A. – produkcja i sprzedaż energii elektrycznej 
·	EL-EKO SYSTEMS S.A. – wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych


Wysokość udziałów Spółki dominującej w Spółkach Grupy Kapitałowej stanowiła:
	w spółce Elektrownie Wiatrowe S.A. - 30 % na dzień 31.12.2006 roku .. 

w spółce EL-EKO SYSTEMS S.A.- 56%

Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gosp., w tym w wyniku połączenia jednostek gosp., przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.
Nie występują

Stanowisko zarządu odnośnie wcześniejszej publikacji prognoz wyników za dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.
Spółka nie publikuje prognoz wyników za dany rok kalendarzowy.
Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik.

Okres IV-go kwartału 2006  roku charakteryzował się wzrostem przychodów netto ze sprzedaży
 o  97% w stosunku do III kwartału 2006 roku  oraz nieznacznym spadkiem o  8 % w stosunku do IV kwartału  2005 roku. Narastająco za 4 kwartały 2006 roku przychody w porównaniu z poprzednim okresem spadły o 20 %.
Za okres IV kwartału 2006 roku  osiągnięto zysk w wysokości 415 tys.zł , natomiast w  III kwartale 2006 roku –strata w wysokości 332 tys.zł . Dzięki osiągnięciu lepszego wyniku w IV kwartale 2006 roku automatycznie strata narastająco zmniejszyła się z poziomu 996 tys.zł  za okres  9 m-cy  2006 roku do  kwoty  581 tys.zł na dzień bilansowy. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego osiągnięto zdecydowanie lepszy wynik. Między innymi na osiągnięcie takiego  wyniku wpłynął przede wszystkim fakt realizacji  w  IV kwartale 2006 znaczących kontraktów ( SIEMIENS, ELPRO-7,PEMUG )  
Spółka w dalszym ciągu  czyni starania o pozyskanie kontraktów na realizację robót branży elektrycznej we wszystkich działach gospodarki poszukując kontaktów jako Generalny Wykonawca.


Należy podkreślić, że Spółka jest technicznie i technologicznie zdolna do wykonywania większych wielkości przychodów ze sprzedaży .
	 Ponadto Zarząd stale podejmuje działania  aby zapewnić  dalsze funkcjonowanie Spółki i regulowanie wszystkich zobowiązań zarówno bieżących, jak i objętych układem . Oprócz starań o pozyskanie zleceń Zarząd systematycznie obniża koszty działalności .

Istotne wydarzenia w okresie od 01.10.2006-31.12.2006 roku :


	Zawarcie znaczącej umowy z SIEMENS Sp. zo.o. (raport bieżący nr 47/06),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 października 2006 roku
	zmiany w składzie Rady Nadzorczej
przyjęcie uchwał w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki
przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru
przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podpisania umowy z animatorem emitenta w celu przeniesienia akcji Spółki na notowania ciągłe.
	Nabycie akcji przez Członka RN (raport bieżący nr 54/06),
Odwołanie Członka Zarządu i powołanie prokurenta (raport bieżący nr 55/06),
Zmiana systemu notowań spółki (raport bieżący nr 62/06 ),
	Powołanie członka Zarządu ( raport bieżący nr 63/06 ),
Zawarcie znaczącej umowy z PEMUG z siedzibą w Katowicach (raport bieżący nr 64/06 ),
Zawarcie umowy z Grupą Gumułka –Audyt Sp. zo.o. (raport bieżący nr 65/06 ),
	Zbycie akcji przez akcjonariusza Pana Krzysztofa Konopkę ( raport bieżący nr 66/2006 ),

Nabycie akcji przez osobę spokrewnioną z członkiem RN oraz przez Członka RN (raport bieżący nr 68 i 69/06 )
	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 grudnia 2006 roku

-     przyjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
	przyjęcie uchwał w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki

przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru
	przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
przyjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwały nr 6 oraz nr 7 i nr 10  NWZA z dnia 25.10.2006
	Zawarcie znaczącej umowy z ELPRO –7 z siedzibą w Zabrzu (raport bieżacy nr 72/06 ),
	Odwołanie członka Zarządu  (raport bieżący nr 73/06 )


Istotne wydarzenia w okresie po dniu 31 grudnia 2006 roku -do dnia sporządzenia raportu :

Zakończenie postępowania upadłościowego (raport bieżący nr 1/07 )

	Sprzedaż całego pakietu akcji spółki  Elektrownie Wiatrowe S.A. z siedzibą w Pieńkowie (raport bieżący nr 3/07 )

Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym WAKO z siedzibą w Krakowie (raport bieżący nr 4/07)


Zbycie akcji przez członka RN  (raport bieżący nr 6/07 , 7/07, 11/07) oraz nabycie akcji przez RN (raport bieżący nr 8/07 )

Zawarcie znaczących umów z SIEMENS sp.z o.o z siedzibą w Warszawie  (raport bieżący nr 9/07 ),


	Zawarcie umowy dzierżawy przez spółkę zależną EL-EKO Systems z siedzibą w Chorzowie (raport bieżący nr 12/07 ),









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 
 dzień przekazania raportu
 SAQ –III/06
% ogólnej 
liczby głosów
Stan na 
dzień sporządzenia raportu
% ogólnej 
liczby głosów
- Łódzka Specjalna Strefa Ekon.S.A.
21 170 szt akcji
4,96 %
21 170 szt akcji
4,96 %

-Piotr Zalitacz
42 700 szt akcji

35 000 szt  akcji
8,19 %
- Małgorzata Rybak-Pierzyńska
21 501* szt akcji
5,03 %
10 000 szt akcji
2,34 %

-Krzysztof Konopka
21 451* szt akcji
5,02 %
15 000 szt akcji
3,51%
- Marek Lesiak
28 196 szt akcji
6,60 %
28 196 szt akcji
6,60 %
- Marek Franke
27 930 szt akcji
6,54 %
27 930 szt akcji
6,54 %

* W raporcie SAQ za III/06 podano liczbę akcji zablokowanych na NWZA.

Stan posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta
wg informacji posiadanych przez emitenta na dzień przekazania raportu


mię i nazwisko
Ilość posiadanych akcji/opcji
stan na dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego SAQ III 2006
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
SAQ IV 2006
Zarząd
Czesław Koczorek
Prezes Zarządu

1155 szt akcji

-

-

1155 szt akcji
Rada Nadzorcza
Piotr Zalitacz
42 700 szt akcji
 3 300 szt akcji
11 000 szt akcji
35 000 szt akcji
Małgorzata Rybak -Pierzyńska
21 501 szt akcji

16 834 szt akcji
10 000 szt akcji
Radosław Olszewski
10 973 szt akcji


10 973 szt akcji
Tadeusz Kozubski
5 szt akcji


5 szt akcji

Postępowania sądowe i administracyjne.
Na dzień sporządzenia raportu wg wiedzy emitenta przeciwko Spółce nie są prowadzone postępowania sądowe i administracyjne.
Transakcje z podmiotami powiązanymi.
W rozpatrywanych okresach nie miały miejsca transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości równoważnej kwocie 500 000 EURO.
Poręczenia i gwarancje.
Spółka nie udzielała poręczeń ani nie udzielała gwarancji.
Perspektywy wyniku.
Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na osiągane w przyszłości wyniki i możliwości uzyskania zleceń również w przetargach ma pomyślnie zakończone postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu  na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 14 grudnia  2006 roku.O fakcie tym Spółka informowała już w raporcie  bieżącym nr 1/07 z dnia 3 stycznia 2007 roku.
Tym samym Spółka  stała się  równoprawnym uczestnikiem przetargów publicznych i powinna  uzyskiwać wyższe przychody, lepsze wyniki finansowe i  odzyskać płynność finansową.
W dniu 20 grudnia 2006 roku odbyło się NWZA w siedzibie emitenta, na których to  podjęto  uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez nową emisję.
Dzięki nowej emisji Spółka będzie posiadała  większy kapitał obrotowy na działalność bieżącą co przy obecnej koniunkturze budowlanej pozwoli osiągnąć wyższy poziom rentowności,  




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
Prokurent
Ewa Biernat





Chorzów, dnia 12 luty  2007 r.

