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Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2006

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2006 Spółka sporządziła zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

I.

	Dane o strukturze kapitału podstawowego z wyodrębnieniem akcji (dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości nominalnej udziałów (akcji), w tym uprzywilejowanych,


L.p.
Akcjonariusze
Liczba akcji na dzień 31.12.2006 
Procentowy udział w kapitale
1
Piotr Zalitacz 
46.000 
10,77 %
2
Marek Lesiak
28.196
6,60 %
3
Marek Franke
27.930
6,54 %
4
Małgorzata Rybak Pierzyńska
21.501
5,03 %


L.p.
Wyszczególnienie
EL-EKO Systems S.A.
1
Procent posiadanych akcji
Ilość posiadanych akcji
56%
72.800 szt
2
Stopień udziału w zarządzaniu
56%

	wartość firmy lub ujemną wartość firmy dla każdej jednostki objętej konsolidacją osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych,


Wartość firmy obliczono dla spółki EL EKO SYSTEMS S.A. w wysokości :
Na dzień zakupu 56 000 szt akcji  tj w roku  2000 –   67.950,64 zł
Na dzień zakupu 16 800 szt akcji  tj w roku  2001 -   20.134,14 zł
                                         Razem wartość firmy         88.084,78 zł
Odpis wartości firmy wynosi                                      88.084,78  zł
Wartość firmy na dzień 31.12.2006   wynosi                      0,00 zł

Wartość firmy na dzień 31.12.2005   wynosi           8,892,48 zł
Odpis wartości firmy w 2006 roku wynosi                 8.892,48 zł
Wartość firmy na dzień 31.12.2006   wynosi                  0,00 zł

Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP S.A. posiada na dzień 31.12.2006 roku pakiet akcji Spółki Akcyjnej – stowarzyszonej -  „Elektrownie Wiatrowe „z siedzibą w Pieńkowie - Postomino w ilości 216 720 sztuk, co stanowi 30 % udziału w kapitale zakładowym. Przedmiotem działalności jednostki stowarzyszonej jest produkcja i sprzedaż energii elektrycznej – odnawialnej.
W związku ze  sprzedażą w dniu 05 stycznia 2007 roku  całego pakietu akcji jednostki stowarzyszonej Elektrownie Wiatrowe S.A. wyłączono tę jednostkę z konsolidacji. 
Jednocześnie nie wykazuje się jej w pozycji AIV Aktywów ponieważ została ona zaklasyfikowana jako aktywo przeznaczone do sprzedaży. 

	informacje liczbowe, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy,


Okresem porównywalnym dla sprawozdania finansowego za rok 2006 jest okres od 01.01.2005 – 31.12.2005 roku..

	informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie są uwzględnione w tym sprawozdaniu,


Nie wystąpiły 

	informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,


Nie wystąpiły

	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:

aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

	Środki trwałe


Wyszczególnienie
Budynki i Budowle
Gr. I i II
Kotły, Urządzenia
techniczne, maszyny
Gr.III IV,V,VI
Środki transportu
Gr. VII
Pozostałe środki
trwałe
Gr. VIII
Razem

Stan na 01.01.2006
 r.

10.497.056,02

2.224.510,71

697.230,26

351.783,09

13.770.580,08

+ zwiększenia OT

-

2.406,56

7.180,00

-

9.586,56

- zmniejszenia LT

-819.269,29

- 40.401,07

- 14.694,75

-41.593,67

-915.958,78

Stan na 31.12.2006 r.

9.677.786,73

2.186.516,20

687.715,51

310.189,42

12.864.207,86

Umorzenia

-

-

-

-

-

Stan na 01.01.2006 r..

5.927.247,31

2.156.287,66

697.230,26

338.243,10

9.119.008,33

Umorzenia bieżące

262.759,46

18.353,43

-

1.570,80

282.683,69
Zmniejszenia z tyt. Sprzed. i likwidacji
Środków trwałych

-657.750,06

- 40.401,07

- 14.694,75

-41.593,67

-754.439,55
Stan na
31.12.2006 r.

5.532.256,71

2.134.240,02

682.535,51

298.220,23

8.647.252,47

Środki trwałe w budowie

Nakłady
1.096.095,73
0,00
369.212,73
726.883,00
Grunty
209.410,00
1.515,67
119.700,00
91.225,67
Razem
1.305.505,73
1.515,67
488.912,73
818.108,67






Wartości materialne i prawne 

Stan na 01.01.2006 r.

86.074,09
Zakup 

6.440,00

Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych

13.590,00

    Wartość na 31.12.2006 r.
78.924,09






Umorzenia na 01.01.2006 r.

73.491,63
Umorzenia bieżące 01.01 do 31.12.2006 r.

8.076,75


Wyksięgowanie umorzenia składników   
zlikwidowanych.

13.590,00

Umorzenia razem

67.978,38


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.


Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Powierzchnia (w m2)
42.195


	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,


Nie występują.

	zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,


Nie występują.

	dane o stanie rezerw  i odpisów aktualizacyjnych według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,  wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego


	Rezerwa na świadczenia emerytalne krótkoterminowa 
Stan na dzień 01.01.2006     -    84.770,00 zł
Zwiększenie                            + 32.484,62 zł
            Zmniejszenie                           - 84.770,00 zł  ( wypłata świadczeń emerytalnych ) 
            Stan na dzień 31.12.2006          32.484,62 zł

Rezerwa na świadczenia emerytalne długoterminowa]

     Stan na dzień 01.01.2006          333.120,20 zł
                Zwiększenie                            + 122.684,95 zł
            Stan na dzień 31.12.2006          455.805,15 zł

 	Przy wyliczeniu rezerw na świadczenia pracownicze zastosowano stopę 
dyskontową na poziomie 5,1 %

Rezerwa na gwarancje i rękojmie 
      Stan na dzień 01.01.2006     -     53.430,00 zł
            Zmniejszenie                           - 10.159,17 zł ( skorygowanie rezerwy do wartości 
							      1% sprzedaży netto w roku 2006 )
            Stan na dzień 31.12.2006          43.270,83 zł

-           Rezerwa na ryzyko podatkowe 
     Stan na dzień 01.01.2006                      0,00 zł
                Zwiększenie                               +  81.945,00 zł
            Stan na dzień 31.12.2006              81.945,00 zł 

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

          - Odpis aktualizujący należności
	stan na 01.01.2006 –  2.213.072,43 zł
	utworzono                     345.723,36 zł
       rozwiązano                    175.694,09 zł ( uregulowanie należności )
       stan na 31.12.2006 -   2.383.101,70 zł  


	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty:


a) powyżej l roku do 5 lat   -  2.188.345,47 zł

12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych (ze wskazaniem jego rodzaju),

Nie występują.

14) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostki powiązane gwarancje i poręczenia, także wekslowe,

Nie występują.

15) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Rozliczenia międzyokresowe czynne                      -      21.567,92 zł 
      w tym :   koszty roku następnego                             -   21.567,92 zł




Rozliczenia międzyokresowe bierne                   -      4.107.992,02 zł 
      w tym :     zobowiązania układowe przeznaczone 
do umorzenia 		                           -   3.241.112,02 zł
przewidywane przychody ze sprzedaży
aktywów finansowych			    -      866.880,00 zł

II
 informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

Nie występują.
III.
podział wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jednostek powiązanych według dziedzin działalności oraz rynków geograficznych,

Sprzedaż  usług w kraju                                            -    4.223.290,00 zł        -  97,1 %
Sprzedaż towarów i materiałów w kraju                 -      125.346,94 zł        -     2,9%
                                                                                                    
			        Razem                                         4.348.636,94 zł        - 100,0 %

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,

Nie występują.

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,

- Odpis aktualizujący zapasy 
stan na 01.01.2005 –    515.763,43 zł
rozwiązano                     20.045,52 zł  ( sprzedaż , złomowanie )
stan na 31.12.2005 -     495.717,91 zł 
Odpis aktualizujący koryguje pozycję zapasy w bilansie

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,

Nie występują.

5) wynik finansowy grupy kapitałowej oraz zysk/strata na 1 akcję

Strata bilansowa przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi 1.043.566,19 zł.
Strata na 1 akcję jednostki dominującej wynosi 2,44 zł.
Rozwodniona strata na 1 akcję jednostki dominującej wynosi 2,44 zł.

6) dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby, a w przypadku sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym o kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
c) usług obcych,
d) podatków i opłat,
e) wynagrodzeń,
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
g) pozostałych kosztów rodzajowych,

Nie występują.

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby,

Nie występują.

8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,

Nie występują.

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

Nie występują.

	podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych,


Nie występują.

podatek dochodowy 

     Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2006 wynosiła 19 % .
Spółka  za rok 2006  osiągnęła stratę podatkową wobec czego nie naliczyła podatku dochodowego od osób prawnych . Spółka nie tworzyła aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego  zgodnie z zasadą ostrożności wyceny nie widząc możliwości jego aktywowania. 


Wysokość aktywu z tytułu odroczonego podatku wyniosłaby: 1.351.299,30 PLN

7.112.101,60 PLN  x 19%  = 1.351.299,30 PLN

i wynika z następujących pozycji :

strata z 2002 – 1.457.365,98 PLN
strata z 2003 -    126.998,98 PLN
strata z 2004 -    718.655,13 PLN
strata z 2005 – 1.325.841,28 PLN
strata z 2006 -  1.028.238,43 PLN              
odpis aktualizujący na akcje –  1.300.320,00 PLN
rezerwa na świadczenia emerytalne –  488.289,77 PLN
odpis aktualizujący wartość zapasów – 487.181,77 PLN 
rezerwa na gwarancje i rękojmie – 43.270,83 PLN
rezerwa na przyszłe zobowiązania  – 53.994,43 PLN
rezerwa na ryzyko podatkowe – 81.945,00 PLN


IV.

w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie jednostki powiązanej:
a) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
- nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,
b) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
- nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
	przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia,


Nie występuje.
V.
informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,

Spółka EL-Eko Systems S.A. z siedzibą w Chorzowie jest spółką zależną w stosunku do spółki     Elkop S.A.. Przedmiotem działalności podstawowej spółki zależnej jest przede wszystkim projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne , wykonywanie robót ogólnobudowlanych  .


Obroty z EL EKO SYSTEMS S.A. w wysokości 157.000,00 zł wynikają z tytułu wykonanych robót kablowych. W rozliczeniach pomiędzy jednostką dominującą a jednostką zależną stosowano ceny rynkowe. 


Na dzień 31.12.2006 roku wzajemne zobowiązania i należności z EL-EKO SYSTEMS S.A. wynoszą 169.580,00 zł.


2) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostki powiązanej, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, jak również wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę dominującą, 
znaczącego inwestora lub jednostki podporządkowane działań mających na celu eliminację niepewności,

Kontynuacja działalności w ciągu najbliższych 12 miesięcy w grupie kapitałowej Elkop S.A. nie jest zagrożona ale  jest uzależniona od wykonania układu jednostki dominującej ELKOP S.A. 

w przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych, należy ujawnić te informacje,

Nie występują.

	objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny,



Środki pieniężne w kasie – 3.816,42 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym – 762.856,56 zł

	informacje o:


	przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,


Wyszczególnienie
Przeciętne zatrudnienie

Pracownicy umysłowi

37
Pracownicy na stanowiskach robotniczych

43
Pracownicy zatrudnieni  poza granicami kraju

0
Uczniowie

0
Pracownicy przebywający na urlopach   
wychowawczych  
1
Ogółem

81


b) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),


Członkowie 
organów
Za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.


Wynagrodzenie obciążające
Udzielone pożyczki

koszty
zysk tantiemy
kwota do spłaty

Zarządzających


201.293,36

0


         0

Nadzorujących


26.386,00

0



         0

	pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie występują.



Chorzów dnia , 28 marzec.2007 r.

