B. Dodatkowe noty objaśniające

Wyemitowane przez Spółkę ELKOP akcje są w pełni pokryte. W okresie sprawozdawczym Spółka nie emitowała papierów wartościowych, nie było też zmiany w kapitale akcyjnym oraz wartości nominalnej akcji. Aktywa finansowe stanowią akcje  w spółce akcyjnej, a ich wartość w bilansie uległa zmniejszeniu w okresie objętym sprawozdaniem finansowym w wyniku dokonania odpisów na trwałą utratę wartości spółki EL EKO Systems S.A. w Chorzowie .
W dniu 20 grudnia 2006 roku odbyło się NWZA w siedzibie emitenta, na których to  podjęto  uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez nową emisję oraz przyjęcie uchwał w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki  ( split 1:13 ).

	Istotne zobowiązania warunkowe na dzień 31 grudnia 2006 roku nie wystąpiły .

Gwarancji i poręczeń dla innych jednostek w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych nie udzielano.
	Budynki i budowle są własnością Spółki od momentu oddania ich do użytku. Zobowiązania wobec budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie występują za wyjątkiem zobowiązań podatkowych.

W okresie sprawozdawczym nie zaniechano żadnej z działalności Spółki jak i nie przewiduje się takiego zaniechania w następnym okresie.
	W 2006 roku nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie i na własne potrzeby.
	W zakresie inwestycji działania Spółki polegają na remontach już istniejących środków trwałych oraz zakupach sprzętu do utrzymania bieżącej produkcji. W 2006 roku wydano na te cele łącznie kwotę 16,0 tys. zł. W okresie 12-tu miesięcy od dnia bilansowego planuje się wydatkować kwotę ok. 20 tys. zł, głównie zakupy w grupie maszyn i urządzeń.

Działalność i produkcja Spółki nie jest uciążliwa dla środowiska naturalnego, wobec czego nie wykonano i nie planuje się inwestycji w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
	Spółka jest podmiotem mającym powiązania z jednostkami od niej zależnymi .EKO SYSTEMS S.A. w Chorzowie – 56% . W okresie sprawozdawczym wystąpiły transakcje jak i wspólne przedsięwzięcia z podmiotami powiązanymi w związku z czym wystąpiły wzajemne należności i zobowiązania ( szczegółowe dane zostaną przedstawione w sprawozdaniu skonsolidowanym). Emitent czynił na przestrzeni 2006 roku starania w kierunku zbycia posiadanych udziałów w spółkach.

W dniu 05 stycznia 2007 roku spółka zbyła cały pakiet akcji Elektrownie Wiatrowe S.A. w Pieńkowie , które wykazano jako krótkoterminowe aktywa finansowe .
	W spółce zatrudnionych było wg stanu na 31 grudnia 2006 ogółem 80 osoby w tym: 44 pracowników na stanowiskach fizycznych oraz 36 pracowników na stanowiskach umysłowych.
	 Łączna wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych przez Spółkę za okres od 01.12.2006 do 31.12.2006 roku wyniosła:




-	dla Zarząd poprzedniej i obecnej  kadencji:
-	Prezes Zarządu -Czesław  Koczorek        -  154,3 tys zł,
-	Członek Zarządu – Marek Rejdych          -   27,1 tyz zł
-	Członek Zarządu – Tomasz Jochim          -   11,2 tys. zł
-	Członek Zarządu – Sławomir Olszewski  -     3,0 tys. zł
Razem            -  195,6 tys.zł

-	dla Rady Nadzorczej poprzedniej i obecnej kadencji:
-	Tomasz Jochim     			           -     4,3 tys.zł
-	Paweł Kalata  				-  12,9  tys.zł
-	Tadeusz Kozubski				-    0,4 tys.zł
-	 Jolanta Belina vel Belina			-    1,4 tys.zł
-	Dorota Sibilska		            	-    2,2 tys.zł			
-	Jarosław Piwiszkis                            	-    1,4 tys.zł
-	Bartosz Boszko  				-    0,8 tys.zł
-	Łukasz Ochman       				-    0,4 tys.zł
-	Radosław Olszewski 			-    0,4 tys.zł
-	Małgorzata Rybak-Pierzyńska 		-    0,4 tys.zł
-	Piotr Rybicki 				-    0,8 tys.zł
-	Piotr Zalitacz 				-    0,9 tys.zł
	Razem		  26,3  tys.zł	



	Spółka nie udzielała zaliczek, kredytów, pożyczek gwarancji i poręczeń osobom zarządzającym i nadzorującym emitenta i jednostek powiązanych jak również ich współmałżonkom, krewnym, i powinowatym. Wobec tego nie wystąpiły zobowiązania wobec emitenta z powyższych tytułów

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które ujęto by w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu za bieżący okres.
Poprzednia forma prawna – od 1963 r. przedsiębiorstwo państwowe, od 21.12.1994 r. przekształcenie w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych a od 1.03.1995r. Spółka Akcyjna.
Sprawozdania finansowego oraz porównywalnych danych finansowych nie korygowano wskaźnikiem inflacji, ponieważ w okresie ostatnich trzech lat działalności emitenta skumulowana średnioroczna stopa inflacji nie osiągnęła i nie przekroczyła wartości 100%.
	W stosunku do danych ujawnionych w raporcie kwartalnym SA.-Q 4/2006 z dnia 12 lutego 2007 roku wystąpiły następujące różnice:

-	w zakresie ostatecznego wyniku netto, w raporcie kwartalnym podano stratę 581 tys. zł. a wg zbadanego bilansu jest strata wynosi 361 tys. zł.- różnica  220 tys. zł. wynika głównie z :
utworzenia rezerwy na zobowiązania   -61 tys zł , dokonano dyskonta zobowiązań –  +410 tys.zł , wcofano z ewidencji nie użytkowane środki trwałe  o wartości netto -160 tys. zł 
      .
-	suma bilansowa uległa zwiększeniu z kwoty 6 964 tys. zł. do kwoty 7 703 tys. zł. tj. różnica plus  739 tys. zł. Po stronie aktywów różnica ta wystąpiła w pozycji krótkoterminowe aktywa finansowe ( aktywa przeznaczone do sprzedaży- akcje Elektrowni Wiatrowych S.A. – umowa sprzedaży w styczniu 2007 roku ) +867 tys. zł co znalazło swoje odzwierciedlenie po stronie pasywów w pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  +867 tys zł oraz zmiania wyniku netto +220 tys. zł .
W bilansie przemieszczono część zobowiązań długoterminowych ( przeznaczoną do umorzenia w myśl postanowienia Sądu Rejonowego dotyczącego zawarcia układu z wierzycielami ) w kwocie 3 241 tys. zł do pozycji bilansowej Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe .
-	 Raport został sporządzony z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto obowiązujących na dzień 31.12.2006 roku.
16.Nie wystąpiły błędy podstawowe i potrzeba ich korygowania.
 
	Zarząd Spółki ELKOP informuje, że Spółka w dniu 02 stycznia 2007 roku otrzymała

postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 14 grudnia 2006 roku o zakończeniu 
postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu . Tym samym Spółka  stała 
się  równoprawnym uczestnikiem przetargów publicznych i powinna  uzyskiwać wyższe
przychody, lepsze wyniki finansowe i  odzyskać płynność finansową.

W dalszym ciągu podejmowane są działania intensyfikujące pozyskiwanie nowych zleceń traktowane jako priorytet ale także działania obniżające koszty działalności takie jak bieżące dostosowywanie struktury organizacyjnej do aktualnych potrzeb, restrukturyzacja zatrudnienia, ograniczenie wydatków i ich kontrola.
18. Akcje wycenione są wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
19.Jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006.

Wszelkie inne dane finansowe przedstawione są również w Sprawozdaniu Zarządu oraz w 
Informacji dodatkowej .

Zarząd Spółki oświadcza , 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 oraz  że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

Zarząd Spółki oświadcza również, że podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa, podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Spółka Grupa Gumułka- Audyt  Sp..z o.o z Katowic, przedstawiła najatrakcyjniejsza cenę, gwarantując wysoką jakość usług, dlatego też została wybrana do badania  sprawozdania finansowego.
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