PE ELKOP S.A.
QSr 4 /2006
          
Część opisowa 
do raportu kwartalnego QSr 4 / 2006
zgodnie z § 91 pkt Dz.U. Nr 209 poz.1744)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta o przekazywaniu raportów okresowych (raport bieżący nr 2/2007) raport za IV kwartał  2006 roku zostaje przekazany w wersji jednostkowej i skonsolidowanej, Emitent przekazuje w dniu 28 lutego 2007 roku skonsolidowany  raport kwartalny za IV  kwartał 2006 roku. Raport jednostkowy za IV kwartał 2006 roku został przekazany w dniu 12 lutego 2007 roku. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne będą przekazywane od I kwartału 2007 roku .

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01.10.2006 r. do dnia 31.12.2006 roku narastająco za 12 m-cy 2006 roku  składa się:

Części opisowej zawierającej:
Informację dodatkową  oraz inne informacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w stosunku do Grupy Kapitałowej ELKOP S.A.
II.   Części finansowej zawierającej:
	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zawierające dane finansowe na dzień 31.12.2006 roku w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych wraz z danymi porównywalnymi.

 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.
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza Elkop SA, która jest jednostką
dominującą i obejmuje konsolidacją następujące jednostki zależne:

Struktura organizacyjna Grupy kapitałowej ELKOP na dzień 31.12.2006

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%

Wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej na dzień 31.12.2006

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 S.A.z siedzibą w Chorzowie, w ilości

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

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.
W związku z tym na dzień sporządzania raportu spółka nie posiadała  kontroli nad spółką stowarzyszoną Elektrownie Wiatrowe S.A. , dlatego też nie konsoliduje się z tą spółką. 
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)

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej działają na czas nieoznaczony.


 Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej ELKOP S.A. na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosło 81 osób, w tym:
	w jednostce dominującej ELKOP S.A. –80 osób,
	w jednostce konsolidowanej EL-EKO SYSTEMS S.A.-1 osoba


Akcje jednostki dominującej znajdują się w obrocie na rynku równoległym – sektor według klasyfikacji GPW w Warszawie „budownictwo”. Zarząd Spółki ELKOP S.A. w dniu 14 listopada zwrócił się z prośbą do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie  o wyrażenie zgody na przeniesienie akcji emitenta z notowań kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu na notowania ciągłe. I  tak od dnia 5 grudnia 2006 roku akcje Spółki dominującej są  notowane w systemie notowań ciągłych.



 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Zasady konsolidacji w Grupie Kapitałowej

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe został o sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR") oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej

Jednostką funkcjonalną, według której zostało sporządzone sprawozdanie jest PLN.
  W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dotrzymuje się zasady porównywalności danych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elkop S.A. jest sporządzone w oparciu o sprawozdania jednostkowe spółki ELKOP S.A. oraz  EL EKO SYSTEMS S.A. w Chorzowie. 
Spółka zależna  EL EKO SYSTEMS S.A. konsolidowana jest metodą pełną . 

W skład skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. weszły wielkości ze sprawozdania podmiotu dominującego i sprawozdania podmiotu zależnego 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 jednostkę zależną;
§	wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostki objętej konsolidacją; 
§	przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostką objętą konsolidacją


Zaprezentowane w tym sprawozdaniu dane finansowe na dzień 31 grudnia 2006 roku nie zostały jeszcze poddane 
badaniu przez audytora.

Podstawowe zasady księgowe
Podstawowe zasady księgowe ( polityka rachunkowości ) zastosowane przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania zostały szczegółowo opisane w skonsolidowanym raporcie rocznym za okres od 01.01.2005-31.12.2005 Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14 czerwca 2006 roku. Po sporządzeniu w/w skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitent nie dokonywał żadnych zmian w przyjętej polityce rachunkowości

 Kursy EURO przyjęte przez Grupę Kapitałową ELKOP S.A. 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)


Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

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 dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła 33 tys.zł.

Zwięzły opis dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących oraz opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Za 12 m-cy 2006 roku Grupa Kapitałowa wypracowała następujące wyniki:

	przychody ze sprzedaży              4 348 tys.zł

zysk brutto ze sprzedaży                961 tys.zł

	strata z działalności operacyjnej   2 353 tys.zł
	strata  netto                                     608 tys.zł


Za IV kwartał  2006 roku Grupa Kapitałowa wypracowała następujące wyniki:

	przychody ze sprzedaży              1 692  tys.zł

zysk brutto ze sprzedaży                 440 tys.zł
	
	strata z działalności operacyjnej  1 269 tys.zł

zysk  netto                                      693 tys.zł

Przychody ze sprzedaży za IV kwartał 2006 roku ukształtowały się na poziomie  92 % w stosunku do IV kwartału 2005 roku natomiast za 12 m-cy 2006 roku przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 19% w stosunku do porównywalnego okresu roku 2005.



Zysk brutto za IV kwartał 2006 roku ukształtował się w wysokości 704 tys.zł, z kolei w  IV kwartale 2005 roku osiągnięto stratę 349 tys.zł.
Za  okres 12 m-cy  2006 roku  strata brutto w porównaniu z analogicznym okresem  2005 roku zmniejszyła się  o 1 065 tys.zł.
Ostatecznie Grupa zamknęła IV kw.2006 rok zyskiem netto  w wysokości  693 tys.zł, z czego 688 tys.zł  przypisane zostało akcjonariuszom jednostki dominującej.
Narastająco za IV kwartały 2006 roku osiągnięto znacznie lepszy wynik w porównaniu do tego samego okresu 2005 roku. I tak w 2006 roku -strata netto w wysokości 608 tys.zł  natomiast w  2005 roku- strata netto w wysokości 1 686 tys.zł.

Przyczyną  wyników osiągniętych w analizowanym okresie sprawozdawczym była  głównie mała ilość pozyskiwanych zleceń , związana z  sytuacją prawną  Spółki dominującej ELKOP  (do dnia 12 września 2006 roku Spółka znajdowała się w postępowaniu upadłościowym ) , która nie pozwalała na bezpośrednie uczestniczenie w licznych przetargach.
 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 którym 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,  

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania emitenta w prezentowanym okresie.

Przychody Spółki z  Grupy Kapitałowej i ELKOP S.A.  cechują  się nieznaczną  sezonowością wykonywanych robót w prezentowanym okresie.

Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W dniu 20 grudnia 2006 roku odbyło się NWZA w siedzibie emitenta, na którym to  podjęto  uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez nową emisję.


Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy.
W okresie sprawozdawczym nie wypłacano, ani nie zadeklarowano dywidend.


Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono sprawozdanie roczne skonsolidowane za 2005 rok oraz jednostkowe kwartalne za IV kwartał 2006 rok.

Wydarzenia w okresie po dniu 31 grudnia -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 ),

Złożenie wniosku do KDPW o dokonanie wymiany akcji w dniu 8 marca 2007 roku (raport bieżący nr 14/07 wraz z korektą  nr 14/07/k  ),



	Raport o zmianie danych w KRS w tym zmiany nazwy firmy  (raport bieżący nr 15/07 ),




W ocenie Zarządu po dniu bilansowym nie wystąpiły inne zdarzenia mogące wpłynąć na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej ELKOP S.A.

Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji


Grupa Kapitałowa ELKOP S.A. według stanu na dzień 31.12.2006 roku obejmuje jednostkę dominującą oraz 1 jednostkę zależną – EL EKO SYSTEMS S.A. oraz   jednostkę stowarzyszoną – Elektrownie Wiatrowe S.A.  prowadzące niżej wymienione segmenty działalności :

·	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 zależnej i stowarzyszonej stanowi:
·	w spółce Elektrownie Wiatrowe S.A. - 30 %  stan na 31.12.2006 r.
·	w spółce EL-EKO SYSTEMS S.A.- 56%

Cały pakiet akcji spółki stowarzyszonej  został sprzedany w dniu 5 stycznia 2007 roku .Informacja ta znajduje się również w części Firma i Grupa Kapitałowa

    Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej jest wykonywanie usług elektromontażowych.

Opis Grupy Kapitałowej został również przedstawiony w części Firma i Grupa Kapitałowa.

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.

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


Informacja o zmianach  zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych. Które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych.

Wybrane dane finansowe ze skróconego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ( także w przeliczeniu na EURO)

Kursy  Euro  przyjęte do przeliczeń przedstawiono w części dotyczącej przyjętych zasad księgowych i przeliczeń wybranych finansowych.
					                            tys.zł				 Euro
WYBRANE DANE FINANSOWE
01.01.2006-31.12.2006
01.01.2005-31.12.2005
01.01.2006-31.12.2006
01.01.2005-31.12.2005
Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów
4 348
5 344
1 115
1 328
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-2 353
-1 669
-603
-415
Zysk (strata) brutto
-597
-1 662
-153
-413
Zysk (strata)netto Grupy Kapitałowej
-608
-1686
-156
-419
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
219
-1046
57
-271
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-
777
-
201
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-
-63
-
-16
Przepływy pieniężne netto, razem

219
-332
57
-86
Aktywa, razem
7 576
8 851
1 977
2 293
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
8 713
8 716
2 274
2 258
                          					 
WYBRANE DANE FINANSOWE
01.01.2006-31.12.2006
01.01.2005-31.12.2005
01.01.2006-31.12.2006
01.01.2005-31.12.2005
Zobowiązania długoterminowe
5 731

1 496

Zobowiązania  krótkoterminowe
2 376
8 212
620
2 128
Kapitał własny ogółem
- 1 683
-419
-439
-109
Kapitał zakładowy
1 610
1  610
420
417
Liczba akcji w szt
427 000
427 000


Zysk na 1 akcje zwykłą (w zł/EUR)
-1,42
-3,95
-0,37
-0,98
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)
-3,94
-0,98
-1,03
-0,25



Stanowisko zarządu odnośnie wcześniejszej publikacji prognoz wyników za dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Prognozy wyników Spółki  ELKOP S.A. ani jej Grupy Kapitałowej na dany rok nie były publikowane.


Wykaz akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5 % głosów na WZA podmiotu dominującego, tj ELKOP S.A. oraz wskazanie zmian w strukturze własnościowej znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego jednostkowego raportu kwartalnego. 

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
 QS –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
10 ,00%
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 stosunku do przekazanego za III kwartał 2006 roku jednostkowego sprawozdania, nastąpiły następujące zmiany w strukturze własności pakietów akcji:

Pana Piotra Zalitacz z 10 % do 8,19 %, Pani Małgorzaty Rybak-Pierzyńskiej z 5,03 % do 2,34 % a oraz Pana Krzysztofa Konopki z 5,02 % do 3,51 %.(wymienione dwie pierwsze osoby są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej Spółki dominującej ELKOP S.A. (nowa Rada Nadzorcza została powołana uchwałą NWZA z dnia 25 października 2006 roku).











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 dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego QS 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
QS 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



Wskazanie postępowań toczących się przed sadem, organem arbitrażowym lub organem administracji publicznej ,(w tym pojedynczego –stanowiącego co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, albo dwu lub więcej postępowań-których łączna wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.

Na dzień sporządzenia raportu wg wiedzy emitenta przeciwko Spółce nie są prowadzone postępowania sądowe i administracyjne.

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi.

Wszystkie transakcje i kontrakty zawarte przez ELKOP S.A. z podmiotami powiązanymi są transakcjami typowymi zawieranymi w ramach Grupy Kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej

Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzielenia gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna  wartość istniejących poręczeń i gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta. Poręczenia i gwarancje.

Zarówno ELKOP S.A. jak i spółka zależna nie  udzielały poręczeń  kredytu, pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi o łącznej wartości istniejących poręczeń lub gwarancji o wartości co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta..

Istotne informacje, które zdaniem emitenta sa istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań emitenta.

Zarządowi nie są znane tego rodzaju informacje.









Informacje dotyczące segmentów działalności

Zgodnie z MSR nr 14 Grupa Kapitałowa ELKOP S.A. mieści się w segmencie branżowym ogólnie jako budownictwo .Ze względu na niski udział innych segmentów branżowych  wykazane w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2006 roku dane dotyczą głownie jednego segmentu.

Zgodnie z Uchwałą Nr 586 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 13 sierpnia 2002 roku Zarząd Spółki potwierdza, że zamieszczone w skonsolidowanym  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 28  luty  2007 r.

