


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANEGO za rok 2008


1.	Przedsiębiorstwo Elektromontażowe „ELKOP” S.A. jest Spółką Akcyjną powołaną aktem notarialnym Rep. A Nr 23257/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Wydziału VIII, Sądu Rejonowego w Katowicach pod numerem 0000176582. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego ELKOP nastąpiło w oparciu o ustawę o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jest: 4531A - wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli. Spółka, której akcje znajdują się w obrocie giełdowym reprezentuje branżę „budownictwo”.
Siedziba Spółki znajduje się w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44. W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe jak i nie miało miejsca połączenie spółek.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza PE Elkop SA, która jest jednostką dominującą i obejmuje konsolidacją 
jednostkę zależną EL-EKO SYSTEMS S.A. zrejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000119398.

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)


Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy danych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w porównaniu do danych  za  okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku 
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dotrzymuje się zasady porównywalności danych.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych  zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 

     Skład Zarządu Spółki PE ELKOP SA na dzień 31 grudnia 2008 roku:

 Derecka Gabriela
Prezes Zarządu



                        Skład Rady Nadzorczej PE ELKOP SA na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowią następujące osoby:

 Piotr Zalitacz
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 Anna Gamrat
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 Piotr Opławski
Członek Rady Nadzorczej,
 Tadeusz Kozubski
Sekretarz Rady Nadzorczej
 Radosław Olszewski
Członek Rady Nadzorczej,.

                        Sk³ad Zarz¹du EL-EKO SYSTEMS S.A. na 31.12.2008 r

Marcin Boszko  
Cz³onek Zarz¹du

                        Sk³ad Zarz¹du EL-EKO SYSTEMS S.A. na dzieñ sporz¹dzenia sprawozdania

Maciej  Esnekier  
Prezes Zarz¹du





Sk³ad Rady Nadzorczej EL-EKO SYSTEMS S.A. na dzieñ 31.12.2008 roku 

 Gabriela Derecka
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej,
 Micha³ Pierzyñski
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
 Bartosz Boszko
Cz³onek Rady Nadzorczej,

Sk³ad Rady Nadzorczej EL-EKO SYSTEMS S.A. na dzieñ sporz¹dzenia sprawozdania 

 Gabriela Derecka
Cz³onek Rady Nadzorczej,
 Tadeusz Kozubski
Cz³onek Rady Nadzorczej
 Edward D³ugaj
Cz³onek Rady Nadzorczej,



2.	Przyjête przez Grupê Kapita³ow¹ PE ELKOP SA  zasady i metody rachunkowoœci w 2008 roku zgodne s¹ z Miêdzynarodowymi Standardami Rachunkowoœci i Miêdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoœci Finansowej.
Dane porównywalne przedstawiono za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku. 

Walut¹ funkcjonaln¹ i prezentacyjn¹ jest z³oty polski.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008  sporz¹dzone zosta³o jako suma sprawozdañ jednostki dominuj¹cej i jednostki zale¿nej , skorygowana o wy³¹czenia wzajemnych operacji i sald i inne korekty konsolidacyjne.


Informacje zawarte w raporcie rocznym na formularzu R wynikaj¹ z ksi¹g rachunkowych oraz ewidencji pozabilansowej prowadzonych zgodnie z Ustaw¹ o rachunkowoœci (Dz. U.z 2002  Nr 76, poz. 694 z póŸniejszymi. zmianami) z uwzglêdnieniem  zasad  MSR i MSSF.

I.Rzeczowe aktywa trwa³e
Wartoœci niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwa³e s¹ wykazane wed³ug ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartoœci przeszacowanej pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpis aktualizuj¹cy ich wartoœæ ( wartoœæ historyczna ). 

Amortyzacjê dla wszystkich œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych  z pominiêciem œrodków trwa³ych w budowie wylicza siê przez oszacowany okres ekonomicznej przydatnoœci tych œrodków, u¿ywaj¹c metody liniowej, przy zastosowaniu nastêpuj¹cych rocznych stawek amortyzacji: 

Budynki i budowle 1,5 - 2,5% 
Sprzêt komputerowy 30% 
Œrodki transportu 20% 
Maszyny i urz¹dzenia oraz pozosta³e 10% - 20% 
Wartoœci niematerialne  10 – 50%


II. Aktywa finansowe
 akcje w obcym podmiocie gospodarczym wycenione s¹ wg cen nabycia, pomniejszonej o trwa³¹ utratê ich wartoœci.

III. Aktywa obrotowe
Zapasy 
Zapasy s¹ wykazywane wed³ug ceny nabycia nie wy¿szych ni¿ cena sprzeda¿y netto. Zapasy materia³ów i towarów s¹ wyceniane przy wykorzystaniu metody FIFO. Cena sprzeda¿y netto odpowiada oszacowanej cenie sprzeda¿y pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakoñczenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzeda¿y lub znalezienia nabywcy.
 
Instrumenty finansowe 
Aktywa i zobowi¹zania finansowe ujmowane s¹ w bilansie Spó³ki w momencie, gdy Spó³ka staje siê stron¹ wi¹¿¹cej umowy. S¹ one wyceniane wed³ug kosztu historycznego za wyj¹tkiem 
- pochodnych instrumentów finansowych wycenianych w wartoœci godziwej 
- instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzeda¿y wycenianych w wartoœci sprzeda¿y.
 
Nale¿noœci i zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug 
Nale¿noœci z tytu³u dostaw i us³ug wyceniane s¹ w ksiêgach w wartoœci nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ nale¿noœci w¹tpliwych o okresie przeterminowania powy¿ej 6 miesiêcy. Nale¿noœci z tytu³u odsetek, dochodzone na drodze s¹dowej, w postêpowaniu uk³adowym i upad³oœciowym zosta³y w pe³nej kwocie objête odpisem aktualizuj¹cym. Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug wykazywane s¹ w bilansie w kwocie wymagalnej zap³aty. 

Inwestycje w papiery wartoœciowe 
Inwestycje w papiery wartoœciowe wyceniane s¹ pocz¹tkowo wed³ug ceny zakupu skorygowanej o koszty transakcji. 
Inwestycje w papiery wartoœciowe klasyfikowane s¹ jako przeznaczone do obrotu lub dostêpne do sprzeda¿y i wyceniane s¹ na dzieñ bilansowy wed³ug wartoœci godziwej. W przypadku gdy papiery wartoœciowe zaklasyfikowane zosta³y jako przeznaczone do obrotu, zyski i straty wynikaj¹ce ze zmiany wartoœci godziwej ujmowane s¹ w rachunku zysków i strat za dany okres. 
W przypadku aktywów dostêpnych do sprzeda¿y, zyski i straty wynikaj¹ce ze zmiany ich wartoœci godziwej ujmowane s¹ bezpoœrednio w kapita³ach a¿ do momentu sprzeda¿y sk³adnika aktywów lub rozpoznania utraty wartoœci. Wówczas skumulowane zyski lub straty rozpoznane poprzednio w kapita³ach przenoszone s¹ do rachunku zysków i strat za dany okres. 

IV. Kapita³y w³asne
Kapita³y 
Kapita³y w³asne stanowi¹ kapita³y i fundusze tworzone zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, w³aœciwymi ustawami oraz ze statutem. Do kapita³ów w³asnych zaliczane s¹ tak¿e niepodzielone zyski i niepokryte straty z lat ubieg³ych. Kapita³ zak³adowy wykazany jest w wysokoœci zgodnej ze statutem oraz wpisem do KRS w wartoœci nominalnej. Kapita³ zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku oraz umorzonej czêœci zap³aconych zobowi¹zañ objêtych postêpowaniem uk³adowym. Kapita³ rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku i przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Na kapita³ z aktualizacji wyceny odnosi siê:
• ró¿nice z wyceny aktywów finansowych dostêpnych do sprzeda¿y, 
• wartoœæ z przeszacowania œrodków trwa³ych. 

V. Rezerwy
Rezerwy s¹ tworzone, gdy na Spó³ce ci¹¿y istniej¹cy obowi¹zek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikaj¹cy ze zdarzeñ przesz³ych, i gdy prawdopodobne jest, ¿e wype³nienie tego obowi¹zku spowoduje koniecznoœæ wyp³ywu œrodków uosabiaj¹cych korzyœci ekonomiczne oraz mo¿na wiarygodnie oszacowaæ zobowi¹zanie. 

Krótkoterminowe œwiadczenia pracownicze 
Krótkoterminowe œwiadczenia pracownicze zawieraj¹ wynagrodzenia oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i ujmowane s¹ jako rezerwy . 

D³ugoterminowe œwiadczenia pracownicze 
D³ugoterminowe œwiadczenia pracownicze s¹ to kwoty przysz³ych korzyœci, które pracownik otrzyma w zamian za œwiadczenie swoich us³ug w bie¿¹cym i przysz³ych okresach. Sk³adaj¹ siê na nie rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynikaj¹ce z uk³adu zbiorowego pracy. Wycena aktuarialna tych rezerw jest aktualizowana corocznie. 

VI. Zobowi¹zania
Zobowi¹zania finansowe oraz instrumenty kapita³owe s¹ klasyfikowane w zale¿noœci od ich treœci ekonomicznej wynikaj¹cej z zawartych umów. Instrument kapita³owy to umowa daj¹ca prawo do udzia³u w aktywach Spó³ki pomniejszonych o wszystkie zobowi¹zania. 

Kredyty bankowe 
Oprocentowane kredyty bankowe ksiêgowane s¹ w wartoœci uzyskanych wp³ywów pomniejszonych o koszty bezpoœrednie pozyskania œrodków. Koszty finansowe, ³¹cznie z prowizjami p³atnymi w momencie sp³aty lub umorzenia oraz kosztami bezpoœrednimi zaci¹gniêcia kredytów, ujmowane s¹ w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwiêkszaj¹ wartoœæ ksiêgow¹ instrumentu z uwzglêdnieniem sp³at dokonanych w bie¿¹cym okresie. 

VII. Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzeda¿y 
Przychody ze sprzeda¿y ujmowane s¹ w wartoœci godziwej zap³at otrzymanych lub nale¿nych i reprezentuj¹ nale¿noœci za produkty, towary i us³ugi dostarczone w ramach normalnej dzia³alnoœci gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty i VAT. Sprzeda¿ towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa w³asnoœci. 
Przychody z tytu³u realizacji kontraktów d³ugoterminowych rozpoznaje siê zgodnie z zasadami (polityk¹) rachunkowoœci Spó³ki przedstawionymi poni¿ej. 
Przychody z tytu³u dywidend s¹ ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do otrzymania p³atnoœci. 

Kontrakty budowlane 
W przypadku, gdy wynik kontraktu budowlanego mo¿e byæ wiarygodnie oszacowany, przychody i koszty s¹ rozpoznawane w odniesieniu do stopnia zaawansowania realizacji kontraktu na dzieñ bilansowy. Stopieñ zaawansowania mierzony jest zwykle jako proporcja kosztów poniesionych do ca³oœci szacowanych kosztów kontraktu, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy taki sposób nie odzwierciedla³by faktycznego stopnia zaawansowania. Wszelkie zmiany w zakresie prac, roszczenia oraz premie s¹ rozpoznawane w stopniu w jakim zosta³y one uzgodnione z klientem. 
W przypadku, kiedy wartoœæ kontraktu nie mo¿e byæ wiarygodnie oszacowana, przychody z tytu³u tego kontraktu s¹ rozpoznawane w stopniu w jakim jest prawdopodobne, ¿e koszty poniesione z tytu³u kontraktu zostan¹ nimi pokryte. Koszty zwi¹zane z kontraktem rozpoznawane s¹ jako koszty okresu w jakim zosta³y poniesione. W przypadku, kiedy istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e koszty kontraktu przekrocz¹ przychody, spodziewana strata na kontrakcie jest natychmiast rozpoznawana i ujmowana jako koszt. 

Koszt odsetek 
Koszty finansowania zewnêtrznego bezpoœrednio zwi¹zanego z nabyciem lub wytworzeniem sk³adników maj¹tku wymagaj¹cych d³u¿szego okresu czasu, aby mog³y byæ zdatne do u¿ytkowania lub odsprzeda¿y, s¹ doliczane do kosztów wytworzenia takich œrodków trwa³ych, a¿ do momentu oddania tych œrodków trwa³ych do u¿ytkowania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych œrodków a zwi¹zane z powstawaniem œrodków trwa³ych pomniejszaj¹ wartoœæ skapitalizowanych kosztów finansowania zewnêtrznego. 
Wszelkie pozosta³e koszty finansowania zewnêtrznego s¹ odnoszone bezpoœrednio w rachunek zysków i strat w okresie, w którym zosta³y poniesione. 
Zysk na dzia³alnoœci gospodarczej 
Zysk na dzia³alnoœci operacyjnej kalkulowany jest po uwzglêdnieniu kosztów i udzia³u w zyskach jednostek stowarzyszonych, ale przed uwzglêdnieniem kosztów i przychodów finansowych. 

Podatki 
Na obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku sk³adaj¹ siê: podatek bie¿¹cy (CIT) w roku 2008 -19 % oraz podatek odroczony. 
Bie¿¹ce obci¹¿enie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa ró¿ni siê od ksiêgowego zysku (straty) netto w zwi¹zku z wy³¹czeniem przychodów podlegaj¹cych opodatkowaniu i kosztów stanowi¹cych koszty uzyskania przychodów w latach nastêpnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie bêd¹ podlega³y opodatkowaniu. Obci¹¿enia podatkowe s¹ wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowi¹zuj¹ce w danym roku obrotowym. 
Podatek odroczony jest wyliczany metod¹ bilansow¹ jako podatek podlegaj¹cy zap³aceniu lub zwrotowi w przysz³oœci na ró¿nicach pomiêdzy wartoœciami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadaj¹cymi im wartoœciami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. 
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich ró¿nic przejœciowych podlegaj¹cych opodatkowaniu, natomiast sk³adnik aktywów z tytu³u podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokoœci w jakiej jest prawdopodobne, ¿e bêdzie mo¿na pomniejszyæ przysz³e zyski podatkowe o rozpoznane ujemne ró¿nice przejœciowe. Pozycja aktywów lub zobowi¹zanie podatkowe nie powstaje, jeœli ró¿nica przejœciowa powstaje z tytu³u wartoœci firmy lub z tytu³u pierwotnego ujêcia innego sk³adnika aktywów lub zobowi¹zania w transakcji, która nie ma wp³ywu ani na wynik podatkowy ani na wynik ksiêgowy. 
   Rezerwa z tytu³u podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejœciowych ró¿nic podatkowych zgodnie z zasad¹ 
   ostro¿noœci wyceny i bêdzie prawdopodobieñstwo  jego aktywowania. 
Wartoœæ sk³adnika aktywów z tytu³u podatku odroczonego podlega analizie na ka¿dy dzieñ bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przysz³e zyski podatkowe nie bêd¹ wystarczaj¹ce dla realizacji sk³adnika aktywów lub jego czêœci nastêpuje jego odpis. 
Podatek odroczony jest wyliczany przy u¿yciu stawek podatkowych, które bêd¹ obowi¹zywaæ w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowi¹zanie stanie siê wymagalne. 
Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujêtych bezpoœrednio w kapitale w³asnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest równie¿ rozliczany bezpoœrednio w kapita³y w³asne. 

Zarz¹dzanie ryzykiem finansowym 
Dzia³alnoœæ Spó³ki wi¹¿e siê z okreœlonymi ryzykami finansowymi. G³ównymi instrumentami finansowymi s¹ œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty oraz zobowi¹zania i nale¿noœci handlowe wynikaj¹ce z bie¿¹cej dzia³alnoœci gospodarczej. 

           	  Ryzyko walutowe 
    Spó³ka prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie kraju, dlatego te¿ nie wystêpuje ryzyko walutowe. 

    Ryzyko stopy procentowej 
    Spó³ka nie jest nara¿ona na ryzyko stopy procentowej. 

    Ryzyko p³ynnoœci 
 Na dzieñ bilansowy p³ynnoœæ  Spó³ki nie jest zagro¿ona . 

  Ryzyko kredytowe 
  G³ówne ryzyko kredytowe Spó³ki zwi¹zane jest przede wszystkim z nale¿noœciami handlowymi. Kwoty prezentowane w   
  bilansie s¹ wartoœciami netto, po pomniejszeniu o odpisy aktualizuj¹ce, oszacowane przez kierownictwo Spó³ki na 
  podstawie przesz³ych doœwiadczeñ oraz oceny  aktualnej sytuacji ekonomicznej. 

  Ryzyko cenowe 
    W Spó³ce nie wystêpuje ryzyko cenowe. 

    Ryzyko w zakresie podpisywanych umów budowlanych 
    Mog¹ wyst¹piæ  zobowi¹zania i nale¿noœci warunkowe zwi¹zane z nastêpuj¹cymi ryzykami:
    1. ryzyko poniesienia kar kontraktowych z tytu³u ewentualnego niedotrzymania umownych terminów realizacji umowy;
    2. ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów i kar kontraktowych z tytu³u ewentualnego nienale¿ytego wykonania   
        przedmiotu umowy;
 3. ryzyko poniesienia kar kontraktowych z tytu³u ewentualnego niedotrzymania umownych parametrów technicznych 
     przedmiotu umowy;
 4. ryzyko poniesienia ewentualnych kosztów napraw, remontów, modernizacji w umownym okresie gwarancyjnym;
    5. ryzyko realizowalnoœci aktywów w przypadku ewentualnej niewyp³acalnoœci (upad³oœci, likwidacji itp.) Zamawiaj¹cego;
    6.ryzyko roszczeñ i kar powsta³ych w nastêpstwie ewentualnych zawieszeñ /odst¹pieñ od umowy przez jedn¹ ze stron 
       umowy;
    7. ryzyko/szansa wyst¹pienia zobowi¹zañ/nale¿noœci powsta³ych w nastêpstwie zmian w systemie podatkowym, celnym itp. 
       dokonanych w trakcie realizacji umowy.
    8. ryzyko wyst¹pienia kar i roszczeñ w nastêpstwie niedotrzymania warunków umowy w zakresie przekazania 
        Zamawiaj¹cemu wymaganych gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych zwrotu zaliczki oraz dobrego wykonania 
        umowy.
    9. ryzyko/szansa wyst¹pienia dodatkowych zobowi¹zañ/nale¿noœci w nastêpstwie koñcowego rozliczenia wagowego z 
       Zamawiaj¹cym za zrealizowany przedmiot umowy.

Zasady Konsolidacji w Grupie Kapita³owej PE ELKOP SA 
              Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita³owej PE ELKOP SA  jest sporz¹dzone w oparciu o sprawozdania 
              jednostkowe spó³ki EL EKO SYSTEMS S.A. w Chorzowie. Spó³ka zale¿na  EL EKO SYSTEMS S.A. konsolidowana jest 
              metod¹ pe³n¹.

W sk³ad skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapita³owej ELKOP S.A. wesz³y wielkoœci ze sprawozdania podmiotu dominuj¹cego i sprawozdañ podmiotów zale¿nych objêtych konsolidacj¹. Przy sporz¹dzaniu skonsolidowanego sprawozdania zastosowano metodê konsolidacji pe³nej, polegaj¹c¹ na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdañ, dokonaniu wy³¹czeñ oraz innych korekt.

Wy³¹czeniu podlegaj¹:
§	wyra¿ona w cenie nabycia wartoœæ udzia³ów posiadanych przez jednostkê dominuj¹c¹ jednostek zale¿nych;
§	wzajemne nale¿noœci i zobowi¹zania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objêtych konsolidacj¹;
    		przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych miêdzy jednostkami objêtymi    konsolidacj¹;


Przeliczenia danych finansowych na EURO dokonano wed³ug nastêpuj¹cych zasad: 

Pozycje aktywów i pasywów bilansu zosta³y przeliczone wg œredniego kursu EURO obowi¹zuj¹cego na dzieñ 31 grudnia 2008 roku og³oszonego przez NBP – 4,1724 z³  oraz na dzieñ 31 grudnia 2007 roku–3,5820    z³ 
Pozycje rachunku zysków i strat zosta³y przeliczone wg kursu EURO stanowi¹cego œredni¹ arytmetyczn¹ œrednich kursów og³aszanych przez NBP obowi¹zuj¹cych na ostatni dzieñ ka¿dego zakoñczonego miesi¹ca objêtego raportem kwartalnym: - za IV kwarta³y 2008   – 3,5370 z³ oraz za IV kwarta³y 2007 narastaj¹co  – 3,7768 z³

5.	Akcje Spó³ki PE ELKOP SA nie s¹ notowane na rynku poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak równie¿ emitent nie zamierza ubiegaæ siê o dopuszczenie na ten rynek. Akcje Spó³ki zale¿nej EL EKO SYSTEMS SA nie s¹ notowane na rynku gie³dowym.

W okresie sprawozdawczym Spó³ki Grupy Kapita³owej PE ELKOP SA  nie zaniecha³y ¿adnej z dzia³alnoœci  jak i nie przewiduj¹  takiego zaniechania w nastêpnym okresie .
 Kontynuacja dzia³alnoœci

Kontynuacja dzia³alnoœci Spó³ki PE ELKOP SA nie  jest zagro¿ona. Wymaga jednak zwiêkszenia dzia³añ w nastêpuj¹cych kierunkach;
	pozyskania du¿ych rentownych kontraktów,

intensyfikacji dzia³añ marketingowych ,
pozyskania inwestora strategicznego ,
zawierania umów o wspó³pracê z innymi przedsiêbiorstwami o podobnym profilu dzia³alnoœci w celu wspólnej kompleksowej realizacji kontraktów,
dalszego ograniczania  kosztów funkcjonowania jednostek poprzez doskonalenie organizacji pracy i dostosowywania jej do potrzeb rynku, odnawiania i unowoczeœniania œrodków produkcji oraz prowadzenie odpowiedniej polityki personalnej,
poszukiwanie nowych rynków zbytu .  

Kontynuacja dzia³alnoœci spó³ki zale¿nej jest zagro¿ona , ale w celu poprawy sytuacji Spó³ka winna d¹¿yæ do 
- znacznego zwiêkszenia sprzeda¿y,
- obni¿enia kosztów dzia³alnoœci operacyjnej ,

Informacje o znacz¹cych zdarzeniach, dotycz¹cych lat ubieg³ych, ujêtych w sprawozdaniu finansowym za bie¿¹cy okres.

     Nie wyst¹pi³y

Informacje o znacz¹cych zdarzeniach, jakie nast¹pi³y po dniu bilansowym, a nieuwzglêdnionych w sprawozdaniu finansowym za bie¿¹cy okres.
 
W  PE ELKOP S.A. po dniu bilansowym mia³y miejsce nastêpuj¹ce zdarzenia :
- zrejestrowanie w KRS emisji akcji serii C i D w dniu 19.01.2009 roku,
- nabycie 44% akcji spó³ki zale¿nej EL EKO SYSTEMS SA ,
- otrzymanie zamówienia od ABB Spó³ka z o.o. na wykonanie kompleksowego monta¿u czêœci elektrycznej maszyny 
  wyci¹gowej w KGHM  Polska MiedŸ SA. 
        W Spó³ce zale¿nej po dniu bilansowym nie nast¹pi³y ¿adne istotne wydarzenia.


		Chorzów, 30 kwiecieñ 2009 r.


         Gabriela Derecka  Prezes Zarz¹du PE ELKOP SA



.....................................................

          Edward D³ugaj Cz³onek Zarz¹du PE ELKOP SA
…………………………………..


