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W imieniu Zarządu przedstawiam sprawozdanie Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe  „ELKOP” S.A. w Chorzowie za 2006 rok.
Spółka  emituje publicznie raporty z rocznej działalności od 1997 roku, tzn. od  dopuszczenia 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 4 grudnia 2006 w systemach notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Począwszy od 5 grudnia 2006 do nadal akcje Spółki są notowane na rynku równoległym w systemie notowań ciągłych GPW S.A. w Warszawie.
	Od 1994 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.
W dniu 28 lipca 2004 roku Sąd Rejonowy na wniosek Zarządu wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu 
Postanowienie  Sądu Rejonowego o zakończeniu  postępowania upadłościowego  z możliwością układu zostało wydane  14 grudnia 2006 roku. Ten 2,5 letni okres był dla Spółki bardzo trudny – brak  możliwości udziału Spółki w przetargach, brak możliwości korzystania z jakichkolwiek kredytów itd., co wyraźnie pogorszyło płynność finansową, jednakże stawiany cel nadrzędny, jakim było pozytywne zamknięcie procesu  upadłości i zawarcie układu z wierzycielami, został osiągnięty.
	W 2007 roku Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do 2006 roku o około 58,5 %, a ze sprzedaży produktów wzrost o 65 %.
Strata netto 943 tys.zł spowodowana została rezerwą z tytułu naliczenia odsetek od rat układowych w wysokości 1 079 tys.zł. W 2007 roku należy zauważyć znaczną poprawę sytuacji Spółki w stosunku do roku 2006.
Podstawowymi zadaniami Zarządu w 2007 roku było: wzrost sprzedaży, poprawa płynności finansowej oraz skuteczne przeprowadzenie emisji akcji-co zostało w pełni osiągnięte.
W 2008 roku Zarząd planuje kolejny wzrost  przychodów oraz poprawę wyniku. Ponadto planowane są emisje akcji serii C i D, a w przypadku powodzenia realizacja inwestycji.

Jestem przekonany, że  konsekwentne działanie pozwoli na osiągnięcie postawionych celów i  umocni pozycję Spółki  na rynku.
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