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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2009        
GRUPA KAPITAŁOWA PE ELKOP S.A. 




Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.03.2009 roku składa się:

Części opisowej zawierającej:

Informację dodatkową  oraz inne informacje wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w stosunku do Grupy Kapitałowej ELKOP S.A.

Części finansowej zawierającej:

	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe PE ELKOP S.A. zawierające dane finansowe na dzień 31.03.2009 roku w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych wraz z danymi porównywalnymi.


Informacje ogólne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. na dzień sprawozdawczy 31.03.2009 r. i dotyczy Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. 


 Firma i Grupa PE ELKOP S.A.

Przedsiębiorstwo Elektromontażowe  PE ELKOP S.A. jest Spółką Akcyjną z siedzibą w Chorzowie.
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach  Wydziału Gospodarczego Spółka została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000176582.
Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza Elkop SA, która jest jednostką dominującą i obejmuje konsolidacją  jednostkę zależną:

Struktura organizacyjna Grupy kapitałowej  PE ELKOP S.A.

L.p.
Wyszczególnienie
EL-EKO Systems S.A.
1
Procent posiadanych udziałów
100%

2
Stopień udziału w zarządzaniu
100%


Wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej


Pakiet akcji  Spółki Akcyjnej EL-EKO Systems S.A. z siedzibą w Chorzowie, w ilości 650 000  sztuk, co stanowi 100 % udziału w kapitale zakładowym - Spółka zależna

   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)

   Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej działa na czas nieoznaczony.


 Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PE ELKOP S.A. na dzień 31 marca 2009 roku wyniosło 89 osób, w tym:
	w jednostce dominującej PE ELKOP S.A. –88 osób,

w jednostce konsolidowanej EL-EKO SYSTEMS S.A.-1 osoba

. 
    Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Zasady konsolidacji w Grupie Kapitałowej

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało o sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR") oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej

Jednostką funkcjonalną, według której zostało sporządzone sprawozdanie jest zł.
  W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dotrzymuje się zasady porównywalności danych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE Elkop S.A. jest sporządzone w oparciu o sprawozdania jednostkowe spółki  EL EKO SYSTEMS S.A. w Chorzowie. 
Spółka zależna  EL EKO SYSTEMS S.A. konsolidowana jest metodą pełną .

W skład skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. weszły wielkości ze sprawozdania podmiotu dominującego i sprawozdania podmiotu zależnego objętego konsolidacją. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania zastosowano metodę konsolidacji pełnej, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt.

Wyłączeniu podlegają:
§	wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą jednostek zależnych;
§	wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją; 
§	przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją


Zaprezentowane dane finansowe na dzień 31 marca 2009 roku nie podlegały badaniu przez audytora.

Stosowane zasady i metody rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2009 do 31.03.2009.
Jednostką funkcjonalną, według której zostało sporządzone sprawozdanie jest zł.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto  według MSSF.

 W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dotrzymuje się zasady porównywalności danych .
Informacje zawarte w raporcie kwartalnym QSr 1/2009 wynikają z ksiąg rachunkowych oraz ewidencji pozabilansowej prowadzonych zgodnie z MSR i MSSF oraz Ustawą o rachunkowości (Dz. U.z 2002  Nr 76, poz. 694 z późniejszymi. zmianami) w aspektach, których MSR i MSSF nie precyzują.


I.Rzeczowe aktywa trwałe
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%

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie Elkop S.A. na mocy przepisów prawa spełniają one definicję aktywa  jako iż zapewniają w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych do Spółki. Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie Spółce powinna być zatem ujmowana w sprawozdaniach finansowych według ceny godziwej .  .


II. Aktywa finansowe
- akcje w obcym podmiocie gospodarczym wycenione są wg cen nabycia, pomniejszonej o trwałą utratę ich wartości.

III. Aktywa obrotowe
   Zapasy 
Zapasy są wykazywane według ceny nabycia nie wyższych niż cena sprzedaży netto. Zapasy materiałów i towarów są wyceniane przy wykorzystaniu metody FIFO. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy.

Instrumenty finansowe 
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie Spółki w momencie, gdy Spółka staje się stroną wiążącej umowy. 




Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

Należności z tytułu dostaw i usług wyceniane są w księgach w wartości nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych o okresie przeterminowania powyżej 6 miesięcy. Należności z tytułu odsetek, dochodzone na drodze sądowej, w postępowaniu układowym i upadłościowym zostały w pełnej kwocie objęte odpisem aktualizującym. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane są w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty. 

Inwestycje w papiery wartościowe 
Inwestycje w papiery wartościowe wyceniane są początkowo według ceny zakupu skorygowanej o koszty transakcji. 
Inwestycje w papiery wartościowe klasyfikowane są jako przeznaczone do obrotu lub dostępne do sprzedaży i wyceniane są na dzień bilansowy według wartości godziwej. W przypadku gdy papiery wartościowe zaklasyfikowane zostały jako przeznaczone do obrotu, zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat za dany okres. 
W przypadku aktywów dostępnych do sprzedaży, zyski i straty wynikające ze zmiany ich 
wartości godziwej ujmowane są bezpośrednio w kapitałach aż do momentu sprzedaży składnika aktywów lub rozpoznania utraty wartości. Wówczas skumulowane zyski lub straty rozpoznane poprzednio w kapitałach przenoszone są do rachunku zysków i strat za dany okres. 

          IV. Kapitały własne
Kapitały 
Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, 
właściwymi ustawami oraz ze statutem. Do kapitałów własnych zaliczane są także nie podzielone zyski i niepokryte straty z lat ubiegłych. Kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem oraz wpisem do KRS w wartości nominalnej. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku oraz umorzonej części zapłaconych zobowiązań objętych postępowaniem układowym. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku i przeznaczony na pokrycie strat bilansowy. Na kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się:
• różnice z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 
• wartość z przeszacowania środków trwałych. 

     V. Rezerwy
Rezerwy są tworzone, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo 
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można wiarygodnie oszacować zobowiązanie. 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze zawierają wynagrodzenia oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne i ujmowane są jako koszty w momencie zarachowania. 

Długoterminowe świadczenia pracownicze 
Długoterminowe świadczenia pracownicze są to kwoty przyszłych korzyści, które pracownik otrzyma w zamian za świadczenie swoich usług w bieżącym i przyszłych okresach. Składają się na nie rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynikające z układu zbiorowego pracy. Wycena aktuarialna tych rezerw jest aktualizowana corocznie. 


         VI. Zobowiązania

Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe są klasyfikowane w zależności od ich treści ekonomicznej wynikającej z zawartych umów. Instrument kapitałowy to umowa dająca prawo do udziału w aktywach Spółki pomniejszonych o wszystkie zobowiązania. 

Kredyty bankowe 

Oprocentowane kredyty bankowe księgowane są w wartości uzyskanych wpływów 
pomniejszonych o koszty bezpośrednie pozyskania środków. Koszty finansowe, łącznie z 
prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami bezpośrednimi 
zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody 
efektywnej stopy procentowej i zwiększają wartość księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieżącym okresie. 

         VII. Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty i VAT. Sprzedaż towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności. 
Przychody z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych rozpoznaje się zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości Spółki przedstawionymi poniżej. 
Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo 
akcjonariuszy do otrzymania płatności. 
Kontrakty budowlane 
W przypadku, gdy wynik kontraktu budowlanego może być wiarygodnie oszacowany, 
przychody i koszty są rozpoznawane w odniesieniu do stopnia zaawansowania realizacji 
kontraktu na dzień bilansowy. Stopień zaawansowania mierzony jest zwykle jako proporcja kosztów poniesionych do całości szacowanych kosztów kontraktu, za wyjątkiem sytuacji, gdy taki sposób nie odzwierciedlałby faktycznego stopnia zaawansowania. Wszelkie zmiany w zakresie prac, roszczenia oraz premie są rozpoznawane w stopniu w jakim zostały one uzgodnione z klientem. 
W przypadku, kiedy wartość kontraktu nie może być wiarygodnie oszacowana, przychody z tytułu tego kontraktu są rozpoznawane w stopniu w jakim jest prawdopodobne, że koszty 
poniesione z tytułu kontraktu zostaną nimi pokryte. Koszty związane z kontraktem 
rozpoznawane są jako koszty okresu w jakim zostały poniesione. W przypadku, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że koszty kontraktu przekroczą przychody, spodziewana strata na kontrakcie jest natychmiast rozpoznawana i ujmowana jako koszt. 
Koszt odsetek 
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, są doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków a związane z powstawaniem środków trwałych pomniejszają wartość skapitalizowanych kosztów finansowania zewnętrznego. 
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. 

Zysk na działalności gospodarczej 

Zysk na działalności operacyjnej kalkulowany jest po uwzględnieniu kosztów restrukturyzacji i udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych, ale przed uwzględnieniem kosztów i przychodów finansowych. 

Podatki
 
Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) w roku 2009 -18 % oraz podatek odroczony. 
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. 

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych w wyniku inwestycji w podmioty zależne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba że Spółka jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci. 
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień 
bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis. 
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. 
Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. 


     Kursy EURO przyjęte przez Grupę Kapitałową ELKOP S.A. do przeliczenia wybranych danych finansowych

Pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone wg średniego kursu EURO obowiązującego na dzień 31 marca 2009 roku ogłoszonego przez NBP – 4,7013 oraz na dzień 31 marca 2008 roku – 3,5258  

Pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone wg kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca objętego raportem kwartalnym: - za I kwartał 2009   – 4,5994 oraz za I kwartał 2008 narastająco  – 3,5574




Informacje wymagane zgodnie z § 87  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim

       Stan odpisów aktualizujących i rezerw-skonsolidowane sprawozdanie finansowe  Grupy 
       Kapitałowej


Tytuł rezerwy
Stan na 31.12.2008
Utworzono
Rozwiązano
Stan na 31.03.2009
Rezerwy na należności
1 959 tys.zł


1 959 tys.zł
pozostałe rezerwy:




-odpis aktualizujący stan magazynu
475 tys.zł


475 tys.zł
-odpis aktualizujący finansowy majątek trwały (akcje)
85 tys.zł


85 tys.zł
-rezerwa na świadczenia emerytalne i odprawy
526 tys.zł

12 tys. zl
514 tys.zł
-pozostałe rezerwy 
43 tys.zł

1 tys. zł
42 tys.zł
Ogółem
3 088 tys.zł

13  tys.zł
3 075 tys.zł

Rezerwa i aktywa z  tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 marca 2009 roku nie występuje.

W pierwszym kwartale 2009 roku nie dokonano zmiany zasad ustalania wartości aktywów                    i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.


Zwięzły opis dokonań lub niepowodzeń emitenta i Grupy Kapitałowej  w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących oraz opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

      Za I kwartał  2009 roku Emitent wypracował następujące wyniki:

	przychody ze sprzedaży – 1 094 tys.zł

zysk brutto ze sprzedaży   - 66 tys.zł
strata z działalności operacyjnej  - 811  tys.zł
strata  netto – 786  tys.zł

      Za I kwartał 2009 roku Grupa Kapitałowa wypracowała następujące wyniki:

	przychody ze sprzedaży –  1 100 tys.zł

zysk brutto ze sprzedaży   -  72  tys.zł

	strata z działalności operacyjnej  -  863  tys.zł

strata  netto –  1 021  tys.zł  (strata przypisana jedn. domin. –  1 021 tys. zł )

Przychody ze sprzedaży  za I kwartał 2009 roku zwiększyły się o 306 tys. zł w stosunku do I kwartału 2008 roku . Strata  za I kwartał 2009 roku zwiększyła się  o  487  tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem  2008 roku i wynosi 1 021  tys. zł z tego strata  przypisana jednostce dominującej wynosi 1 021 tys. zł  

Przyczyną  wyników osiągniętych w analizowanym okresie sprawozdawczym była zbyt mała  liczba pozyskanych zleceń .

   
Istotne wydarzenia I kwartału 2009 roku

  -     Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (RB 6/2009)
  -     Zakup 44 % akcji spółki zależnej EL EKO Systems SA (RB 9/2009 )
	Otrzymanie przez Spółkę zamówienia z KGHM Polska Miedź SA na kwotę 650 tys. zł.  (RB 17/2009 )



Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły nietypowe czynniki i zdarzenia w szczególności o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.



Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania emitenta w prezentowanym okresie.

Przychody Spółek z  Grupy Kapitałowej i ELKOP S.A.  cechują  się nieznaczną  sezonowością wykonywanych robót w prezentowanym okresie.





Informacja o emisji, wykupie i spłacie kapitałowych i nieudziałowych papierów wartościowych


W dniu 19 stycznia 2009 roku dokonano zarejestrowania emisji akcji serii C i D .Po zarejestrowaniu akcji  nowej emisji kapitał akcyjny wynosi 17 667 tys. zł 
.


Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na              
1 akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

W okresie sprawozdawczym nie wypłacano, ani nie zadeklarowano dywidend.



Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne sprawozdania finansowe, nie ujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

 Nie występują.


Informacja dotycząca zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Nie występują.


Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego

Wybrane pozycje skróconego sprawozdania finansowego również  w przeliczeniu na EURO zostały ujęte 
w części finansowej raportu.


Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji,
a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji.

Grupa Kapitałowa PE ELKOP S.A. obejmuje jednostkę dominującą oraz 1 jednostkę zależną – EL EKO SYSTEMS S.A.  objętą konsolidacją ,  która wykonuje roboty ogólnobudowlane w zakresie obiektów liniowych

     Wysokość udziałów Spółki dominującej w Spółce zależnej EL-EKO SYSTEMS S.A.- 100%

     Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej jest wykonywanie usług elektromontażowych.

     Opis Grupy Kapitałowej został również przedstawiony w części Firma i Grupa Kapitałowa.



Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia            jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności;

W pierwszym kwartale 2009 roku PE ELKOP zakupił pozostałe 44% akcji EL-EKO SYSTEMS S.A. Na dzień sporządzenia raportu posiada 100% akcji spółki zależnej.







Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do
wyników prognozowanych;

Prognozy wyników Spółki  PE ELKOP S.A. ani jej Grupy Kapitałowej na dany rok nie były publikowane.
 
Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu
kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności
znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego;
 

Akcjonariusz
Liczba akcji
Wartość nominalna
Procent głosów na WZA
Porozumienie akcjonariuszy
175 434 494
1 754 344,94
9.93


     Po transakcji zakupu akcji z dnia 28 stycznia 2009 roku porozumienie akcjonariuszy posiada 175 434 494
     akcje Elkop SA stanowiące 9,93 %   kapitału zakładowego Elkop SA i jest uprawnione do 175 434 494 gło
     sów na WZA Elkop SA co stanowi 9,93% ogólnej liczby głosów z zastrzeżeniem że:
     a/ BUMECH SA posiada 68 647 029 akcji , co stanowi 3,89% udziału w kapitale zakładowym  i analogiczny 
       udział w głosach na WZA Elkop SA
     b/ Zygmunt Kosmała posiada 31 328 007 akcji , co stanowi 1,77% udziału w kapitale zakładowym  i analo
       giczny udział w głosach na WZA Elkop SA
     c/ Edward Długaj posiada 12 356 465 akcji , co stanowi 0,70% udziału w kapitale zakładowym  i analogicz
       ny udział w głosach na WZA Elkop SA
     d/ Mirosław Szmal posiada 63 102 993 akcje , co stanowi 3,57% udziału w kapitale zakładowym  i analo
       giczny udział w głosach na WZA Elkop SA
     Przed zmianą porozumienie akcjonariuszy posiadało łącznie 8 434 494 akcje stanowiące 0,48% kapitału   
     zakładowego Elkop SA i było uprawnione do 8 434 494 głosów na WZA Elkop SA , co stanowiło 0,48%
     ogólnej liczby głosów , z zastrzeżeniem , że wszystkie wymienione akcje posiadał Pan Mirosław Szmal.

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian
w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla
każdej z osób;


Stan posiadania akcji PE ELKOP  S.A. przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Akcjonariusz
Liczba akcji
Wartość nominalna
Piotr Zalitacz
56 000 000
560 000,00
Tadeusz Kozubski
3 770 
37,70
Piotr Opławski
333 
3,33
Radosław Olszewski
30 000 000  
300 000,00
Gabriela Derecka
22 071 578
220 715,78
Edward Długaj
12 356 465 
123 564,65


      Wykaz zmian:

      Pani Gabriela Derecka nabyła 20.000.000 akcji
      Pan Piotr Zalitacz nabył 625 173 akcje 

      Pozostali członkowie Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu nie posiadali akcji Emitenta.

  	Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitra
żowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:
a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego
zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem:
przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,
b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem
emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności — ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

Na dzień sporządzenia raportu wg wiedzy emitenta przeciwko Spółce nie są prowadzone postępowania 
sądowe i administracyjne spełniające powyższe kryteria.

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę  od niego zależną jednej lub wielu transakcji
z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych
warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem
z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące po
szczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy info
rmacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta ,wraz z przedstawieniem:
a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym
stroną transakcji,
c) informacji o przedmiocie transakcji,
d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz
wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej
umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego
typu umów,
e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji             majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu
rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuacją majątkowi, finansowi i wynik finansowy              emitenta;

Dnia 02.03.2009 ELKOP S.A. podpisał umowę najmu z BUMECH S.A. Emitent jest
powiązany z BUMECH S.A. poprzez fakt, iż Członek Zarządu ELKOP S.A. sprawuje równocześnie funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej BUMECH.
Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony 30 lat, począwszy od dnia 02.03.2009
roku. Emitent szacuje wartość umowy na około 19,5 mln złotych netto.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 10 %
kapitałów własnych Emitenta.
Wynajmujący oświadcza, że w przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży przedmiotu najmu
Najemcy przysługuje prawo pierwokupu, przy czym prawo pierwokupu przysługuje Najemcy
zarówno w przypadku sprzedaży całości najmowanych nieruchomości jak i ich części.
W związku z tym, że nie jest możliwe określenie na dzień dzisiejszy wysokości kar
umownych poniżej wskazano podstawy prawdopodobnego przekroczenia określonego limitu.
W przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wynajmującego
przed upływem terminu jej obowiązywania Wynajmujący zapłaci Najemcy karę umowną
w wysokości wynikającej z trzymiesięcznego przychodu Najemcy za ostanie trzy miesiące
przed otrzymaniem zawiadomienia o odstąpieniu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy
przez Wynajmującego.
W przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wynajmującego
przed upływem terminu jej obowiązywania w okresie 10 lat od dnia zawarcia umowy, oprócz
kary umownej opisanej powyżej, Wynajmujący dodatkowo zwróci Najemcy nakłady
poniesione przez niego na przedmiot najmu i potwierdzone przez Wynajmującego.
Umowa nie zawiera uregulowań, które wyłączałyby odpowiedzialność odszkodowawczą
na zasadach ogólnych Wynajmującego z tytułu przedterminowego rozwiązania bądź
wypowiedzenia umowy.
W przypadku gdy Najemca wypowie umowę przed upływem terminu jej obowiązywania
zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości trzymiesięcznego czynszu wynikającego
z niniejszej umowy. Zapłata kary umownej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wynajmującego
wobec Najemcy z tytułu wcześniejszego ustania stosunku najmu.
Szczegółowy opis umowy przedstawia raport bieżący nr 19/2009 z dnia 04.03.2009 roku.



Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
podmiotu, jeżeli łaczna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co   najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.


Zarówno ELKOP S.A. jak i spółka zależna nie  udzielały poręczeń  kredytu,  lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi o łącznej wartości istniejących poręczeń lub gwarancji o wartości co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta..


Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań przez emitenta.

Nie występują 


Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki
w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

     Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki kolejnego kwartału jest portfel zleceń , który na w tym 
     okresie jest wciąż zbyt mały.














      SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PE ELKOP S.A.ZA OKRES 
      3 MIESIĘCY 2009 ROKU.

1.Branżowe segmenty działalności
W ramach działalności Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. można wyróżnić następujące rodzaje działalności:
	Usługi budowlano-montażowe,

Usługi produkcyjne,
Usługi sprzętowo-transportowe,
Wynajem nieruchomości,

 Informacje o poszczególnych segmentach branżowych zostały zaprezentowane poniżej


WYSZCZEGÓLNIENIE
I kwartał 2009
I kwartał 2008

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




budowlano-montażowe
712
65
390
49
produkcyjne
50
5
36
5
sprzętowo-transportowe
1
0
2
0
czynsze
337
30
366
46
RAZEM (przychody ze sprzedaży produktów)
1 100 
100,0
794 
100,0



         GEOGRAFICZNE SEGMENTY DZIAŁNOŚCI

        Grupa Kapitałowa PE ELKOP S.A. prowadzi działalność na terenie Polski.


Działalność kontynuowana
Działalność zaniechana
Wyłączenia
Działalność ogółem
Okres zakończony dnia 30 czerwiec 2008 roku 
Usługi elektromontażowe
Usługi niematerialne
Pozostałe
Razem 



Przychody







Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
712
337
51
1.100


1,100
Sprzedaż między segmentami







Przychody nieprzypisane (odroczony termin płatności)










255




Przychody segmentu ogółem
712
337
51
1.100


1,100
























Wynik







Zysk/(strata) segmentu
(558)
(132)
(193)
(883)


(883)








Koszty nieprzypisane







Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi
(558)
(132)
(193)
(883)


(883)
Wynik na działalności finansowej
(25)
(18)
(115)
(158)


(158)
Wynik na działalności operacyjnej
12
6
2
20


20
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej







Zysk/(strata) przed opodatkowaniem
(571)
(144)
(306)
(1.021)


(1.021)
Podatek dochodowy















Zysk/(strata) netto za rok obrotowy
(571)
(144)
(306)
(1.021)


(1.021)
















Aktywa i zobowiązania







Aktywa segmentu







Inwestycja w jednostce stowarzyszonej


255
255

(1.429)
255
Aktywa nieprzypisane


15.154
15.154


15.154








Aktywa ogółem


15.409
15.409

(1.429)
15.409
























Zobowiązania segmentu







Zobowiązania nieprzypisane















Kapitały własne razem



13.719

(1.429)
13.719
Pasywa ogółem



15.409

(1.429)
15.409

















Działalność kontynuowana
Działalność zaniechana
Wyłączenia
Działalność ogółem
Okres zakończony dnia 30 czerwiec 2008 roku
Usługi elektromontażowe
Usługi niematerialne
Pozostałe
    Razem 











Pozostałe informacje dotyczące segmentu







Nakłady inwestycyjne:


173
173


173
- na rzeczowe aktywa trwałe


173
173


173
- na wartości niematerialne







	- na nieruchomości inwestycyjne























Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych


88
88


88
Amortyzacja wartości niematerialnych


8
8


8
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych







Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości wartości niematerialnych







Odpisy aktualizujące wartość nieruchomości inwestycyjnych























Pozostałe nakłady niepieniężne, w tym:







- rezerwa na naprawy gwarancyjne
42


42


42





















Zamieszczone w skonsolidowanym  raporcie okresowym dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów, a także Grupa Kapitałowa PE ELKOP S.A. nie stosowała jakichkolwiek zabiegów księgowych mających na celu sztuczne poprawienie wizerunku sytuacji finansowej Spółki.
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Chorzów, dnia 14 maj 2009 roku

