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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z działalności gospodarczej Spółki Akcyjnej PE ELKOP w Chorzowie
za 2007 rok 
	Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP powołane zostało w dniu 1 stycznia 1963 roku decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki. Z dniem 21 grudnia 1994 roku Minister Przekształceń Własnościowych na podstawie przepisów ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych dokonał przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego ELKOP w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Z dniem 1 marca 1995 roku nastąpiła rejestracja spółki akcyjnej pod firmą Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP S.A.
W październiku 1997 roku akcje Spółki wprowadzone zostały do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu na rynku CeTO a od marca 2001 roku akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dnia 28 lipca  2004 roku Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział X Gospodarczy wydał postanowienie na wniosek Zarządu o ogłoszeniu upadłości  z możliwością zawarcia układu w oparciu o Ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. W postępowaniu tym Spółka znajdowała się przez okres 2 lat.

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.


	Zakres działalności
Zgodnie ze statutem przedsiębiorstwo wykonuje kompleksowe usługi elektromontażowe w szerokim zakresie, polegające na wykonywaniu robót budowlano-montażowych branży elektrycznej na budowach i obiektach mieszczących się poza siedzibą firmy oraz usługi produkcyjne polegające na produkcji w jego siedzibie urządzeń rozdzielczych, sterowniczych i konstrukcji uzupełniających dla robót budowlano-montażowych jak i szeregu urządzeń dla bezpośrednich zleceniodawców. Wymienione usługi stanowią podstawowy zakres działalności i obrotów przedsiębiorstwa. Obejmuje on wykonawstwo instalacji elektrycznych w zakresie napięć niskich i średnich do 30 kV, wykonawstwo instalacji okablowania strukturalnego oraz projektowania, w tym w podziemiach kopalń. Uzupełnieniem są prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe wykonanych instalacji, produkcja prefabrykatów dla innych firm, produkcja różnych konstrukcji zbliżonych technologicznie do tradycyjnych wyrobów firmy, usługi projektowe w pełnym zakresie prowadzonej działalności, lokalizacje i usuwanie awarii urządzeń elektrycznych, usługi transportowe itp.

Spółka podejmuje się prowadzenia generalnego wykonawstwa robót łącznie z robotami budowlanymi i instalacyjnymi innych branż wraz z uzyskiwaniem kompleksowo niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń i uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi. 
Spółka posiada odpowiedni potencjał techniczno-ekonomiczny, wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie kadry zarządzającej i wykonawczej dla realizacji zadań będących przedmiotem jej działalności. Zapewnia również wysoki poziom jakości wykonywanych usług i produktów, spełniających wymagania systemu zapewnienia jakości wg norm ISO-9001 – uzyskanie certyfikatu oraz pełne wdrożenie systemu od 1997 roku, okresowo sprawdzany.

	Struktura przychodów ze sprzedaży
Sprzedaż realizowana przez ELKOP S.A. w całości trafia na rynek krajowy. Podstawowy zakres działalności Spółki i główne źródło przychodów stanowią usługi budowlano-montażowe branży elektrycznej. Prace budowlano-montażowe wykonywane są głównie na rynku lokalnym ale Spółka jest organizacyjnie i technicznie przygotowana do realizacji kontraktów na obszarze całego kraju i za granicą. Kolejną, znaczącą pozycję przychodów stanowią usługi produkcyjne i warsztatowe, wykonywane zarówno na potrzeby produkcji elektromontażowej jak i na zlecenia bezpośrednie. Spółka w ramach swojej działalności uzyskuje również przychody z czynszów za wynajem swoich nieruchomości. 

Poniższa tablica obrazuje udział rodzajów działalności w przychodach ze sprzedaży Spółki.
Tablica: Struktura i dynamika przychodów ze sprzedaży PE ELKOP (dane za lata 2007-2006).

WYSZCZEGÓLNIENIE
2007 rok
2006 rok

wartość
w tys. zł
struktura
w %
wartość
w tys. zł
struktura
w %
Usługi (produkty)




budowlano-montażowe
5 416
78
2 705
64
produkcyjne
193
3
352
8
sprzętowo-transportowe
2
0
2
0
czynsze
1 362
19
1 164
28
Razem (przychody ze sprzedaży produktów)
6 973
100 ,0
4 223 
100,0


Dla działalności Spółki okres 2007 roku zamknął się wykonaniem przychodów ze sprzedaży produktów wyższym o 65,1 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego, w tym usługi  produkcyjne osiągnęły poziom niższy niż w roku ubiegłym. Wzrostowi uległy przychody z czynszów o około 17,0 %  .
  	  

	Odbiorcy w 2007 roku
Oferta w zakresie usług Spółki ELKOP skierowana jest do wszystkich potencjalnych klientów krajowych, w tym także tzw. wielkiego przemysłu. Obszar działania Spółki to jednak nie tylko kopalnie węgla kamiennego, ale także obiekty budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, energetyka zawodowa, tramwaje śląskie , inwestycje ekologiczne i wiele innych. 

W tabeli poniżej podano zestawienie produkcji sprzedanej dla największych odbiorców usług budowlano-montażowych


Tabela. Znaczący odbiorcy Emitenta w latach 2005-2007.
Lp.
Nazwa odbiorcy
2007
2006
2005
1
2
3
4
5
1.
KWK „Knurów”
-
-
x
2.
KWK „Wieczorek”
-
-
x
3.
PRINŻBUD – 5 Sp. z o.o. Świetochłowice
-
-
x
4.
EKO INSTAL BUD Sp. z o.o. Chorzów
-
-
x
5.
KWK „Murcki”
-
-
x
6.
Tramwaje Śląskie S.A. Katowice
-
-
x
7.
PEMUG S.A
x
x
x
8.
ELTRANS Sp. z o.o. Chorzów
x
x
x
9.
ELIN EBG Sp. z o.o.
-
-
x
10.
TOR Sp. z o.o.
-
-
x
11.
„Carboautomatyka” Holding
-
-
x
12.
„SILTECH” Sp z o.o
-
-
x
13.
ABB Sp. z o.o. Warszawa
-
-
x
14.
ELPRO - 7
x
-
-
15.
Siemens Sp.z o.o.
x
x

16.
EL-EKO SYSTEMS S.A.
x
x
-
17.
Polifarb –Cieszyn S.A.

x
x
18.
NIVA INWEST Sp. z o.o. Warszawa
x
x
-
19.
Wako Sp. Jawna
x
-
-
20.
MINTECH Sp.zo.o
x
-
-
21.
Jacpol Mysłowice Sp z o.o
x
-
-
22.
KROMISS BIS Sp.zo.o
x



Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez Spółkę w 2007 r. były:


L.p.
Rodzaj umowy
Przedmiot umowy
Strony umowy
Data zawarcia umowy
Okres na jaki umowę zawarto
Wartość
Inne informacje
1
Umowa o dzieło
Wykonanie robót elektromontażowych dla zadania „Adaptacja hali magazynowej na boksy warsztatowe dla kopalnianych oddziałów dołowych w obiekcie warsztatowo-magazynowym – nawa III na Zakładzie Głównych KWK Budryk SA
Emitent (Wykonawca)

KWK Budryk SA w Ornontowicach
(Zamawiający)
27.12.2007
30.06.2008
188 000,00 PLN netto
Wynagrodzenie dla zleceniobiorcy będzie powiększone o należny podatek VAT 
2
Umowa
Dostawa systemu zdalnego sterowania i nadzoru dla 29 stacji trakcyjnych wraz z ich automatyzacją oraz adaptacja nowego pomieszczenia Centrum Dyspozytury Mocy i Ruchu w systemie „pod klucz”
Tramwaje Śląskie S.A.

Konsorcjum ELESTER PKP, w którego skład wchodzą następujący podmioty: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ELESTER-PKP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GEMARK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (wykonawca)
15.11.2007
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 28.02.2010
9 735 975,76 PLN brutto, w tym 1 755 667,76 PLN podatek VAT
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 2% wynagrodzenia brutto
3
Umowa o dzieło
Budowa rozdzielni 6KV na poz. 780 m w KW S.A. – Oddział KWK Bielszowice
Emitent (Wykonawca)

Siemens Sp. z o.o. (Zamawiający)
20.08.2007
3,5 miesiąca od daty przekazania miejsca pracy (w przypadku braku możliwości udostępnienia szybu przez Zamawiającego, termin zakończenia prac ulegnie przesunięciu o czas wynikający z ww. okoliczności)
227 807,00 PLN
Wynagrodzenie będzie powiększone o należny podatek VAT 









4
Umowa o dzieło
Wykonanie robót kablowy dla zlecenia inwestycyjnego „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Gliwickiej w Katowicach – odcinek od ul. Żelaznej do ul. Brackiej”
Emitent (Podwykonawca)

KROMISS-BIS Sp. z o.o.
19.09.2007
31.10.2008
830 000,00 PLN
Wynagrodzenie będzie powiększone o należny podatek VAT 
5
Umowa o dzieło
Przyłącze elektryczne wraz z instalacją wewnętrzną elektryczną, odbrzmieniem, uziemieniem i alarmem – Chudów szyb VI
Emitent (Wykonawca)

Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” SA (Zamwiający)
06.11.2007
31.01.2008
95 000,00 PLN
Wynagrodzenie dla zleceniobiorcy będzie powiększone o należny podatek VAT 
6
Umowa o dzieło
Wykonanie montażu instalacji elektrycznych

Zakres prac został poszerzony aneksem o roboty dodatkowe
Emitent

Siemens Sp. z o.o.
16.08.2007

2 miesiące od daty przekazania każdego z frontów robót oraz dostarczenia dla niego kompletu materiałów i urządzeń stanowiących dostawę Zamawiającego
334 000,00 PLN

Na podstawie aneksu powyższa kwota została podwyższona o kwotę 90 630,00 PLN do kwoty 424 630,00 PLN
Wynagrodzenie będzie powiększone o należny podatek VAT 
7
Umowa o dzieło
Wymiana kabla zasilającego drugiego z GPZ Łagiewniki do rozdzielni 6 kV R-S
Emitent (Wykonawca)

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach, Oddział w Czeladzi, Zakład „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” (Zamawiający)
02.08.2007
10 tygodni od dostarczenia kabla
Wynagrodzenie ryczałtowe brutto 107 727,24 PLN (z VAT)
Umowa na roboty budowlane realizowana w trybie zamówienia publicznego)
8
Porozumienie o współpracy
przedmiotem jest określenie warunków współpracy Stron w sprawie wyposażenia elektrycznego dla kopalń w zakresie usług elektromontażowych oraz dostaw. Porozumienie dotyczy działalności na terenie kraju i zagranicy. Strony porozumienia zadeklarowały współpracę w obszarze: prac rozwojowych w zakresie wyposażenia elektrycznego kopalń, wzajemnych dostaw oraz udziału w realizacji kontraktów.
Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. z siedzibą w Tychach

Emitenta
30.07.2007
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i weszło w życie z datą jego podpisania.
. Szczegółowe zasady współpracy w zakresie obowiązków Stron, formy i zasad rozliczeń finansowych, podziału kosztów, itp. będą przedmiotem odrębnych umów.

9
Umowa zlecenie
wykonanie instalacji zasilania urządzenia „wydmuch folii” w Zakładzie ALUPOL w Tychach
Siemens Sp. z o.o. (Zleceniodawca)

Emitent (Zleceniobiorca)
3.07.2007
20.07.2007
95 898,43 PLN
Wynagrodzenie dla zleceniobiorcy będzie powiększone o należny podatek VAT










10
Umowa o dzieło
Badania eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych na terenie zakładu
Emitent
(Wykonawca)

SigmaKalon Cieszyn SA
(Zamawiający)
20.06.2007
30.11.2007
78 370,00 PLN
Wynagrodzenie będzie powiększone o należny podatek VAT 
11
Umowa o dzieło
Montaż instalacji elektrycznej w hali produkcyjnej zleceniodawcy
Emitent (Zleceniobiorca) 

JACPOL sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (Zleceniodawca)
10.05.2007 
18.05.2007-31.07.2007 
Wynagrodzenie dla zleceniobiorcy:
225.410,00 PLN 

Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie powiększone o należny podatek VAT
12
Umowa o dzieło
Wykonanie robót elektromontażowych dla zadania „Rozbudowa ciągu technologicznego wzbogacania miałów surowych. Obiekt kompleksowy KWK „Knurów” – wykonanie instalacji elektrycznych dla 1-go flotownika instalowanego w ZPMW KWK „Knurów”
Emitent (Wykonawca)

MINTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Zamawiający)
8.03.2007
12.03 – 20.04.2007
168 640,00 PLN
Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie powiększone o należny podatek VAT
13
Umowa o dzieło
Wykonanie zasilania kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej pompowni głębinowej "Sosnowiec" wraz z zabudową układu pomiarowo-rozliczeniowego
Emitent 
(Przyjmujący zamówienie – Wykonawca)

SIEMENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(Zamawiający)
18.01.2007 .
Termin realizacji: do końca stycznia 2007 r.
Wynagrodzenie dla wykonawcy:
219.583,32 PLN
Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie powiększone o należny podatek VAT
14
Umowa o dzieło
Wykonanie instalacji elektrycznych
Emitent 
(Przyjmujący zamówienie – Wykonawca)

SIEMENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(Zamawiający)
18.01.2007 
Termin realizacji: do końca stycznia 2007 r.
Wynagrodzenie dla wykonawcy:
638.500,00 PLN
Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie powiększone o należny podatek VAT
15
Umowa o dzieło 
Wykonanie instalacji elektrycznych dla budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Świętej Teresy
Emitent 
(Przyjmujący zamówienie – Wykonawca)

PUB Wako sp. j. z siedzibą w Krakowie
(Zamawiający)
09.01.2007 
01.02.2007-31.07.2007 
Wynagrodzenie dla wykonawcy:
81.000,00 PLN
Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie powiększone o należny podatek VAT



















Segmentacja rynku 

Spółka PE ELKOP S.A. oferuje kompleksowe wykonanie inwestycji w zakresie robót elektromontażowych, łącznie z produkcją prefabrykatów urządzeń elektrycznych, pomiarami i rozruchem wykonanych instalacji, a w razie potrzeby z wykonaniem projektu technicznego. Usługi te są świadczone klientom krajowym oraz zagranicznym reprezentującym różne branże.
Usługi oferowane przez Spółkę można podzielić na usługi elektromontażowe polegające na wykonawstwie robót budowlano – montażowych branży elektrycznej na budowach i na obiektach mieszczących się poza siedzibą firmy oraz usługi produkcyjne polegające na wykonawstwie prefabrykatów urządzeń elektrycznych, sterowniczych i konstrukcji stalowych świadczonych na terenie jej siedziby.
Zakres usług elektromontażowych świadczonych przez Emitenta na budowach obejmuje (wraz z dostawą materiałów i urządzeń) :
	montaż zasilających linii kablowych ziemnych i napowietrznych niskiego i średniego napięcia,

montaż zewnętrznych linii kablowych  telefonicznych i telemetrycznych,
montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego (podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, bezpieczeństwa),
montaż instalacji siły, sterowania, uziemienia i instalacji odgromowej obiektów przemysłowych i w obiektów użyteczności publicznej,
montaż instalacji elektrycznych urządzeń obiektów dołowych i powierzchniowych (kopalnie),
montaż instalacji systemów alarmowych, zabezpieczających (np. przeciw pożarowych),
montaż wewnętrznych instalacji telefonicznych, telewizyjnych i sieci komputerowych,
montaż stacji transformatorowo – rozdzielczych,
	wykonanie pomiarów, rozruchów i regulacji urządzeń i instalacji pracujących we wspólnym ciągu technologicznym oraz całych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej,
ustalenia przebiegu ziemnych tras kablowych i lokalizacji uszkodzeń kabli,
	przeprowadzenie prób napięciowych kabli energetycznych i rozdzielnic niskiego i średniego napięcia,
wykonanie prac ziemnych z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego i urządzeń przepychowych.

Zakres usług świadczonych przez Emitenta na terenie Spółki to:
	produkcja prefabrykatów urządzeń elektrycznych typu: rozdzielnice wnętrzowe nn, szafy, tablice, pulpity i skrzynki sterownicze blaszane i żeliwne w tym przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem posiadające certyfikaty na zgodności z wymaganiami dyrektywy ATEX (94/9/WE),

produkcja konstrukcji stalowych pod konkretne zamówienie klienta,
	wykonywanie usług gięcia, cięcia itp. konstrukcji stalowych z materiału powierzonego,

badania sprzętu dielektrycznego,
	wykonanie projektów technicznych branży elektrycznej.

Ponadto Emitent pozyskuje część przychodów ze sprzedaży z wynajmu powierzchni biurowych w posiadanym budynku biurowym oraz powierzchni produkcyjnych w hali produkcyjno-montażowej.
W chwili obecnej całość sprzedaży Spółki koncentruje się na rynku krajowym

W poniższej tabeli przedstawiono wielkość sprzedaży  Emitenta w latach 2005 – 2007  roku według segmentów rynku.

Segment
2007
2006 
2005

tys. zł
%
tys. zł
%
tys. zł
%
Górnictwo
704
13,00
352
13,0
3 189
81,8
Hutnictwo
0
-
82
3,0
0
-
Chemia
38
0,71
113
4,2
90
2,4
Przemysł maszynowy
243
4,49
0
-
115
2,9
Razem przemysł
985
18,20
547
20,2
3 394
87,1
Budownictwo
3 892
71,86
1 522
56,3
233
5,9
Energetyka
0
-
6
0,00
-
-
Transport
5
0,09
95
3,5
170
4,4
Inne
534
9,85
535
20,0
101
2,6
Razem
5 416
100,0
2 705
100,0
3 898
100,0




Nowe produkty i usługi. 
Wyroby certyfikowane i wprowadzone na rynek w latach 2004 – 2006 to skrzynki przekaźnikowe ognioszczelne typu SPO – 1 i skrzynki sterownicze iskrobezpieczne typu SUi. Są to urządzenia elektryczne stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i spełniające wymagania dyrektywy ATEX 94/9/WE.
Skrzynki przekaźnikowe ognioszczelne typu SPO – 1 zostały wprowadzone na rynek w marcu 2005 po pomyślnym wyniku przeprowadzonych badań dokumentacji technicznej i gotowego wyrobu w GIG Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie Zespół Certyfikacji Wyrobów oraz po certyfikacji przez GIG Jednostkę Certyfikującą Systemu Jakości procesu ich produkcji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN-13980. 
Skrzynki te przeznaczone są do stosowania w układach sterowania, w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalń zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Są wykonane na bazie skrzynek ognioszczelnych typu SO-4 produkcji Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A., które wyposażono w przekaźniki i zaciski. 
Skrzynki sterownicze iskrobezpieczne typu SU i zostały wprowadzone na rynek w lipcu 2006 roku po pomyślnym wyniku przeprowadzonych  badań dokumentacji technicznej i gotowego wyrobu w Ośrodku Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. w Gliwicach  oraz po rozszerzeniu zakresu certyfikacji przez GIG Jednostkę Certyfikującą Systemu Jakości procesu ich produkcji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN-13980.
W/w skrzynki przeznaczone są do sterowania i sygnalizacji pracy urządzeń na stanowiskach kontrolno–operatorskich. Są wykorzystane w układach sterowania napędów na podszybiach, nadszybiach, stacjach załadowczych, przesypowych i ciągach przenośników. Mogą być stosowane w obwodach iskrobezpiecznych.
Wykonane są na bazie skrzynek uniwersalnych typu SU i w związku z tym konstrukcja mechaniczna i sposób uszczelnień w każdym elemencie są zgodne z dokumentacją skrzynek w/w typu. Przedmiotowe skrzynki wykonane są z blachy stalowej grubości 2mm. Obudowa skrzynki o szczelnej konstrukcji spawanej posiada z przodu wyprofilowanie, na które nakłada się krawędziową uszczelkę gumową zapewniająca odpowiednią szczelność drzwi. Skrzynka wyposażona jest w drzwi jednoskrzydłowe zamykane jednym lub z dwoma zamkami za pomocą specjalnego klucza. Na drzwiach montuje się aparaturę łączeniową i sterowniczą w postaci łączników krzywkowych, przycisków i lampek. Wewnątrz skrzynki na wspornikach zabudowana jest płyta montażowa do montażu wyposażenia. Z tyłu skrzynka posiada przyspawane cztery ucha służące do mocowania skrzynki w miejscu zainstalowania. Wyprowadzenia kabli i przewodów odbywa się poprzez dławiki typu MDM umieszczone w górnej lub dolnej ścianie obudowy.
Skrzynki typu SU i przeznaczone są do stosowania w kopalniach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach określonych stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Podjęcie decyzji o poddaniu certyfikacji w/w wyrobów na zgodność z dyrektywą ATEX  94/9/WE i wprowadzenie ich do obrotu spowodowane zostało potrzebami rynku górniczego w tym zakresie. Wyroby te wykonywane są na ściśle określone zamówienia klienta i w oparciu o zatwierdzona przez jednostki certyfikujące wyroby  dokumentację techniczną



	Dostawcy w 2007 roku
Grupa Kapitałowa nie napotyka na większe przeszkody (za wyjątkiem przyczyn finansowych) w zaopatrywaniu się w potrzebne materiały. Głównymi dostawcami Grupy Kapitałowej w zakresie materiałów są polskie firmy handlowe oraz polscy producenci. Struktura zaopatrzenia materiałowego jest zmienna i uzależniona od realizowanych robót i kontraktów oraz bardzo różnorodnego asortymentu potrzeb materiałowych. Wpływ na strukturę dostawców mają również umownie określane warunki dostaw materiałowych oraz warunki płatności za te dostawy .

W 2007 roku podstawowymi dostawcami materiałów i usług byli:

Tabela. Najwięksi dostawcy PE ELKOP S.A

Asortyment
Dostawca


kable i przewody
„KAB-MAR” S.C. Kraków
Eltrans Chorzów
Uniwers Kraków
Laser Częstochowa
NIVA-INWEST Sochaczew
Grodno – Katowice
V-Center – Katowice
KROMISS BIS sp. zo.o
aparatura niskiego
i wysokiego napięcia

Eltrans Chorzów
Laser Częstochowa
Energia Serwis Chorzów
ZEG Tychy
ZPUE Gliwice
Cholemaster Czechowice
Dziedzice
V-Center Katowice
Kopel Katowice
Atut Katowice
Schrack Sosnowiec
HM Automatyka Sp. z o.o
Gdańsk
Alpol Sp. z o.o. Katowice
Carbomech – Zabrze
MH Automatyka –
Kraków
Alpol – Katowice
KROMISS BIS sp. zo.o
Oprawy
Eltrans Chorzów
Laser Częstochowa
Stale
Centrostal Górnośląski Katowice
EKO-INSTAL Świętochłowice
IMS STALSERWIS  Bydgoszcz




	Wyniki ekonomiczno-finansowe
Wyniki finansowe uzyskane w 2007 r w porównaniu do wykonania 2006 r. przez Spółkę ELKOP na poszczególnych poziomach przedstawia poniższa tabela:


w tys. zł
Wyszczególnienie
2007 rok
2006 rok
Odchylenie
·	wynik na sprzedaży
-615
- 1295
+1 910
·	wynik na działalności operacyjnej
-229
-1 682
+1 711
·	wynik na działalności gospodarczej
-943
-383
-590
·	straty nadzwyczajne

0

·	zyski nadzwyczajne

0

·	wynik brutto
-943
-383
-590
·	podatek dochodowy

0

·	pozostałe zmniejszenia

-22
-14
·	wynik netto
-943
-361
-582

Za okres 2007 roku Spółka poniosła stratę na sprzedaży w wysokości 615 tys.zł co w porównaniu do roku 2006 obrazuje poniższe zestawienie:
tys. zł
Wyszczególnienie
Wykonanie
2007 rok
Wykonanie 2006 rok
Dynamika
2007/2006
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów
7 033
4 327
162,5 %
w tym: przychody ze sprzedaży produktów
6 973

4 223
165,12

Koszty  działalności operacyjnej
7 648
5 622
136,04
wynik na sprzedaży
-615
-1 295


Przychody ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów wzrosły o  62,5 % w porównaniu z  2006 rokiem przy kosztach działalności operacyjnej, które wzrosły tylko o 36 % w porównywanym okresie. Było to konsekwencją większej ilości pozyskanych zleceń.
 
Pomimo występującego w dalszym ciągu niedoboru zleceń Spółka czyniła i czyni starania o pozyskanie kontraktów na realizację robót branży elektrycznej we wszystkich działach gospodarki poszukując kontaktów z Generalnymi Wykonawcami i występując jako ich potencjalny podwykonawca 
Należy podkreślić, że Spółka jest technicznie i technologicznie zdolna do wykonywania większych wielkości przychodów ze sprzedaży 
Na osiągnięty wynik netto 2007 roku w głównej mierze wpłynęło naliczenie na dzień bilansowy odsetek statystycznych od zobowiązań objętych układem.

W efekcie powyższego Spółka ELKOP w 2007 roku poniosła stratę netto w wysokości       943 tys.zł. 


	Informacja o zatrudnieniu
W Spółce zatrudnionych było (wg stanu na 31 grudnia 2007 r.) ogółem 79 pracowników, w tym 44 pracowników fizycznych i 35 pracowników umysłowych, w tym pracownicy inż.-techn.-18 osób, ekon.-księgowi –14 osób, adm.-gosp.-3 osoby.

Struktura wykształcenia i zawodowego przygotowania pracowników w przedsiębiorstwie spółki 
Tabela. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia pracowników Emitenta 

Wyszczególnienie
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005

ilość
udział
ilość
udział
ilość
udział
Wyższe
16
20,2 %
16
20,0%
18
21,7%
Średnie
36
45,6 %
37
46,3%
37
44,6%
Zasadnicze zawodowe
23
29,1%
23
28,8%
23
27,7%
Podstawowe
4
5,1%
4
5,0%
5
6,0%
Razem
79
100,0%
80
100,0%
83
100,0%

Tabela. Struktura zatrudnienia w podziale na podstawowe kategorie działalności 

Wyszczególnienie
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005

ilość
udział
ilość
udział
ilość
udział
Pracownicy umysłowi
35
44,3 %
36
45,0%
38
45,8%
Pracownicy fizyczni
44
55,7 %
44
55,0%
45
54,2%
Razem
79
100,0%
80
100,0%
83
100,0%

Tabela. Struktura zatrudnienia wg grup wiekowych Emitenta 

Wyszczególnienie
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005

ilość
udział
ilość
udział
ilość
udział
20-30
5
6,3 %
3
3,8%
2
2,4%
31-40
15
19,0 %
16
20,0%
19
22,9%
41-50
24
30,4 %
26
32,5%
28
33,7%
powyżej 50
35
44,3 %
35
43,8%
34
41,0%
Razem
79
100,0%
80
100,0%
83
100,0%

Zwolnienia grupowe nie wystąpiły.

	Bezpieczeństwo i higiena pracy
W 2007 roku w Spółce   odnotowano  dwa   wypadki.

Wskaźnik częstotliwości wypadku za 2007 rok wynosi 25,2, natomiast wskaźnik ciężkości wypadku za 2007 rok wyniósł 36 .
W ramach kontroli warunków pracy dwa razy w roku przeprowadzone zostały społeczne przeglądy warunków pracy, gospodarności i ochrony przeciwpożarowej. W ich wyniku wykonano szereg prac naprawczych, porządkowych oraz usunięto wiele usterek.
Realizowany był w ciągu całego roku program poprawy warunków pracy w oparciu o plan zamierzeń w zakresie niezbędnych zakupów napraw i remontów. 
Poniesiono koszty na bhp w postaci zakupów urządzeń zabezpieczających i sanitarno-higienicznych, odzieży i obuwia i innych o charakterze bhp na ogólna kwotę 9 595,99 zł .
Dla uprawnionych pracowników zabezpieczono posiłki profilaktyczne i mleko, wypłacono dodatki za szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy oraz należne ekwiwalenty pieniężne za pranie i konserwację odzieży..
Spółka bieżąco prowadziła pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
W 2007 roku nie stwierdzono przekroczeń norm dopuszczalnych tych czynników, działalność Spółki nie jest uciążliwa dla środowiska naturalnego.
W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników objęto badaniami kontrolnymi i okresowymi, a także badaniami  specjalistycznymi i psychologicznymi.

	Kredyty, poręczenia i gwarancje, pożyczki
 Kredyty, poręczenia i gwarancje


Spółka nie udzielała żadnych poręczeń ale była stroną  pożyczki.
Spółka zależna EL EKO Systems S.A. udzieliła emitentowi pożyczki pieniężnej w wysokości 200 tys. zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2007 roku ( Raport bieżący nr 40/2007 ).
Spółka ELKOP w okresie zawartej umowy nie korzystała ze środków finansowych będących przedmiotem pożyczki.
  
	Działalność inwestycyjna


Inwestycje PE ELKOP S.A. w latach 2005-2007 obejmowały w znacznym stopniu zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sieci telefonicznej.

 Wielkość nakładów inwestycyjnych Emitenta. w latach 2005-2007 

Wyszczególnienie
2007
2006
2005
Nakłady inwestycyjne Emitenta
48
15
8

Wobec trudnej sytuacji finansowej Emitenta w latach 2005-2007 Spółka nie ponosiła znaczących wydatków inwestycyjnych.


	 Strategia rozwoju


Obecnie strategicznym celem Emitenta jest pozyskanie środków finansowych, które pozwolą na dokapitalizowanie przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim na dalszą poprawę płynności finansowej poprzez zwiększenie kapitału obrotowego. Dzięki temu możliwa będzie modernizacja bazy narzędziowej, co przełoży się na podnoszenie jakości świadczonych przez Spółkę usług. W dalszej perspektywie pozwoli to Emitentowi na uczestnictwo w większych przetargach, w tym także ogłaszanych dla projektów realizowanych w ramach przedsięwzięć infrastrukturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz w innych przetargach realizowanych w trybie zamówień publicznych. Pozwoli to na lepsze funkcjonowanie Emitenta w sytuacji, gdy rynek robót elektromontażowych i budowlano- montażowych jest w dużym stopniu uzależniony od charakterystycznej dla tej branży sezonowości, oraz na zachowanie ciągłości realizowanych zleceń. Emitent planuje zapobiegać sezonowości także poprzez budowanie portfela zdywersyfikowanych, dopasowanych do potrzeb rynku, usług elektromontażowych i budowlano-montażowych bardzo wysokiej jakości.
W ramach przedstawionej strategii Emitent podjął decyzję o emisji akcji serii C i D z potrzeby wzmocnienia Spółki pod względem kapitałowym i operacyjnym, przede wszystkim w celu poprawy płynności finansowej a więc zdolności kredytowej, usprawnienia gospodarki zapasami materiałów niezbędnych do realizacji zleconych robót, modernizacji parku narzędziowego i maszynowego, zwiększenia zatrudnienia w pionie pracowników operacyjnych i wzmocnienia potencjału kadry zarządzającej, spłaty wierzycieli objętych postępowaniem układowym, zaangażowania środków finansowych na inwestycje kapitałowe (ewentualne przejęcia, udziały itp.) oraz modernizacji majątku spółki (docieplenie ścian, elewacja, węzeł grzewczy), co w perspektywie obniży bieżące koszty Spółki.
Przedsiębiorstwo jest przygotowane do świadczenia usług budowlano – montażowych w całym kraju, a współpraca z firmami uzupełniających się branż jest szansą na wyjście  poza jego granice do czego także jest przygotowane.







	Władze i akcjonariat Spółki
Zarząd:

.
	Rada Nadzorcza uchwała nr VI/15/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku powołala w skład Zarządu :

-Pana Sławomira Olszewskiego –jako członka Zarządu ELKOP S.A.

	Uchwałą nr VI/18/2006 w dniu 20.12.2006 roku odwołano ze stanowiska  członka Zarządu :

-Pana Marka Rejdycha.Z dniem 31 grudnia 2006 roku zakończyła się umowa o pracę na czas określony 
Skład Zarządu na 31.12.2007 r

Imię i nazwisko
Funkcja
Czesław Koczorek 
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Sławomir Olszewski
Członek Zarządu




Rada Nadzorcza:



	2006

W roku 2006 zaszły istotne zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządzie.


Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2006 roku wybrało Radę Nadzorczą VI kadencji w następującym składzie:
(Uchwała RN nr VI/1/2006 )
- Tomasz Jochim
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Dorota Sibilska
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Bartosz Boszko
Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Rybicki
Sekretarz Rady Nadzorczej
- Paweł Kalata
Członek Rady Nadzorczej,.



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 października 2006 roku odwołało wszystkich poprzednich członków  Rady Nadzorczej i jednocześnie powołało nowych członków Rady Nadzorczej:
(Uchwała nr VI/1/2006 )

- Piotr Zalitacz
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Łukasz Ochman
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Małgorzata Rybak-Pierzyńska
Członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Kozubski
Sekretarz Rady Nadzorczej
- Radosław Olszewski
Członek Rady Nadzorczej,.

2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2007 roku przyjęło rezygnację Pana Łukasza Ochmana ze składu RN i jednocześnie powołało Panią Annę Gamrat w jej skład
(Uchwała ZWZA Nr 24 z 25.06.2007 r.)





- Piotr Zalitacz
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Anna Gamrat
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Małgorzata Rybak-Pierzyńska
Członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Kozubski
Sekretarz Rady Nadzorczej
- Radosław Olszewski
Członek Rady Nadzorczej,.



	Akcjonariat


      Ogólna liczba akcji wynosiła na dzień 31.12.2006 roku 427.000 szt akcji o wartości nominalnej 3,77 PLN .

W związku z przeprowadzonym w dniu 8 marca 2007 roku splitem akcji ilość akcji wyniosła 
5 551 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A oznakowanych kodem PLELKOP00013.
W dniu 15 marca 2007 roku Zarząd KDPW S.A. postanowił zarejestrować 5 551 000 jednostkowych praw akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,29 zł każda, emitowanych na postawie Uchwały Nr 9 NWZA Spółki z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru , kod PLELKOP00021.

Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach dnia 02.10.2007 roku zarejestrował podwyższenie  kapitału zakładowego w związku z emisją  akcji serii B.
Dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego wynosiła 1 609 790 zł a liczba akcji 5 551 000 szt o wartości nominalnej 0,29 zł.
Po zarejestrowaniu przedmiotowej zmiany kapitał zakładowy wynosi 3 219 580 zł a liczba akcji wszystkich emisji - 11 102 000 szt o wartości nominalnej 0,29 zł.
Ostatecznie w dniu 19.10.2007 roku Zarząd GPW w Warszawie podjął Uchwałę Nr 817/2007 w sprawie wyznaczenia na dzień 23.10.2007 roku ostatniego notowania 5 551 000 PDA serii B PE ELKOP S.A. oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLELKOP00047.Zarząd Giełdy postanowił jednocześnie na mocy Uchwały Nr 818/2007 z dnia 19.10.2007 roku wprowadzić z dniem 24.10.2007 roku w trybie zwykłym do obrotu na rynku równoległym akcje Emitenta .
Ostatecznie w dniu 24.10.2007 roku Dział Operacyjny KDPW S.A. zarejestrował niżej wymienione papiery wartościowe Emitenta:
	Kod ISIN –PLELKOP00013,

Liczba rejestrowanych p.w.- 5 551 000 serii B,
	Uchwała Zarzadu KDPW S.A. –nr 441/07 z dnia 20.06.07,

Przejęcie PDA-kod ISIN –PLELKOP00047,
Łączna liczba p.w. po rejestracji – 11 102 000

W dniu 11 grudnia 2007 roku odbyło się NWZA na którym podjęto uchwałę o dokonaniu splitu akcji w stosunku 1:29 oraz podniesieniu kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii C i D.
W dniu 25 stycznia 2008 roku podjęta została przez KDPW S.A. uchwała nr 47/08 dotycząca splitu akcji spółki ELKOP S.A. Zgodnie z tą uchwałą podział akcji w stosunku 1:29 został dokonany w dniu 1 lutego 2008 roku.
W dniu 27 lutego 2008 roku został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny związany z zamiarem  podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki poprzez emisję akcji serii C i D.
Spółka nie udzielała w okresie 2007 roku pożyczek osobom zarządzającym, nadzorującym oraz ich osobom bliskim ani nie udzielała im gwarancji i poręczeń.
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2007 roku jak również na dzień sporządzenia sprawozdania stan posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające był następujący: 


Wykaz akcjonariuszy posiadających  co najmniej 5 % głosów na WZA  ELKOP S.A. 

	Stan na dzień 31.12.2007                        


Posiadacz akcji
Liczba  akcji
Udział w kapitale zakładowym (%)
Piotr Zalitacz
852 100
7,68


RADA NADZORCZA I ZARZĄD


mię i nazwisko

Ilość posiadanych akcji/opcji 
31.12.2007



Zarząd
Czesław Koczorek
Prezes Zarządu



17 964  szt akcji
Sławomir Olszewski
Członek Zarządu


10 577 szt akcji 


Rada Nadzorcza
Piotr Zalitacz

852 100 szt akcji
Małgorzata Rybak -Pierzyńska

376 382 szt akcji
Radosław Olszewski

185 948 szt  akcji
Tadeusz Kozubski

130 szt akcji




	Stan na dzień sporządzenia raportu         



Posiadacz akcji
Liczba  akcji
Udział w kapitale zakładowym (%)
Piotr Zalitacz
19 710 900
6,12

RADA NADZORCZA I ZARZĄD


mię i nazwisko

Ilość posiadanych akcji/opcji 
po przeprowadzonym splicie


Zarząd
Czesław Koczorek
Prezes Zarządu



520 956  szt akcji
Sławomir Olszewski
Członek Zarządu


306 733 szt akcji 


Rada Nadzorcza
Piotr Zalitacz

19 710 900 szt akcji
Małgorzata Rybak -Pierzyńska

9 521 628 szt akcji
Radosław Olszewski

5 392 492 szt  akcji
Tadeusz Kozubski

3 770 szt akcji






Podpisy Członków Zarządu


Czesław Koczorek

Imię i nazwisko
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Stanowisko /funkcja


Sławomir Olszewski

Imię i nazwisko

Członek Zarządu

Stanowisko /funkcja



Chorzów dnia, 18 marca 2008 roku 

