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Sprawozdanie Zarządu z działalności  

PE ELKOP S.A. w 2009 roku 
 

 

 

Na wstępie niniejszego Sprawozdania z działalności PE ELKOP S.A. za 2009 rok, Zarząd 
informuje , iż przedstawiona w nim analiza działalności Spółki w 2009 roku, jak również 
wszystkie elementy składające się na niniejszy dokument są odzwierciedleniem rzeczywistości, 
a także przedstawiają wiarygodne wydarzenia, które miały miejsce w minionym okresie. 
 
Zarząd PE ELKOP S.A. pragnie zwrócić uwagę, iż wszystkie istotne zdarzenia, które wystąpiły w 
2009 roku, a odgrywały z różnych względów istotne dla Spółki znaczenie, publikowanie były za 
pośrednictwem Raportów Bieżących i Okresowych przekazywanych Komisji Nadzoru 
Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej wskazanej przez 
KNF – jest to Polska Agencja Prasowa S.A. 
  
W świetle powyższego Zarząd PE ELKOP S.A. przedstawia poniżej z zachowaniem należytej 
staranności i dokładności Sprawozdanie Zarządu z działalności PE ELKOP S.A. za 2009 rok. 

Oświadczenie odnośnie przyjętych zasad rachunkowości 

 
Zarząd PE ELKOP Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi 
zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny sytuację 
majątkową i finansową PE ELKOP Spółka Akcyjna oraz jej wynik finansowy oraz, że 
sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz sytuacji PE  ELKOP Spółka Akcyjna. 
 
Oświadczenie o zgodności z MSR i MSFF 
 
Zarząd oświadcza, że 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.  
 

Oświadczenie Zarządu odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego  

 
Rada Nadzorcza PE ELKOP Spółka Akcyjna dokonała wyboru podmiotu, który przeprowadził 
badanie i ocenił sprawozdanie finansowe PE ELKOP Spółka Akcyjna za 2009 rok. 
 
Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest  Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. z siedzibą 
w Katowicach  ul. Jana Matejki 4 
- NIP 6342545467 
- Regon 278350180 
- KRS nr 0000216070. 
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Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 2944. 
 
Zarząd  PE ELKOP S.A.  potwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie 
z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego 
sprawozdania finansowego spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii. 
 
 
 
I. Ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny wpływ na działalność 
jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane w dalszych latach.  

 
Najważniejszym zdarzeniem 2009  roku była rejestracja podwyższenia kapitału dzięki emisji 
akcji serii C i D która nastąpiła w dniu 19.01.2009 roku ( Postanowienie Sądu Rejonowego 
Katowice Wschód z dnia 19.01.2009 roku ). 
Kontynuacja prac związanych z budową domków jednorodzinnych . 
Podjęcie stosownych uchwał na NWZA w dniu 28 grudnia 2009 roku celem przeprowadzenia 
procesu scalenia akcji.  
 
 
 
Innymi ważnymi wydarzeniami było: 

   

  -     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 ) 
- Otrzymanie zlecenia od ELPIN Sp. z o.o.  na wartość 280 tys. zł .  (RB 36/2009 ) 
- Otrzymanie zlecenia od Kompanii Węglowej  na wartość 388 tys. zł .  (RB 39/2009 ) 
- Otrzymanie zlecenia od  Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. 

J. Ziętka w Ustroniu. Kwota zamówienia 172.413,22 zł.   ( RB 40/2009) 
- Rezygnacja z Członka Zarządu Pana Edwarda Długaja w dniu 06.10.2009 roku ( RB 

41/2009) 
- Otrzymanie zlecenia od Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach. Kwota zamówienia 517 

550 zł. ( RB 43/2009 ) 
- Otrzymanie zlecenia od Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach. Kwota zamówienia 485 

000 zł. ( RB 44/2009 ) 
- NWZA w dniu  28 grudnia 2009 roku ( RB 45/2009 ) 
- Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej ( RB 46/2009 )  

 
 
II. Inne ważniejsze zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność PE ELKOP S.A., i 
które nastąpiły w 2009 roku. 
 
W roku 2009 roku Spółka nie zanotowała innych ważnych wydarzeń.. 
 
III. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego. 
 
Spółka nie prowadzi takich badań. 
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IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. 
Wyniki finansowe uzyskane w 2009 r w porównaniu do wykonania 2008 r. przez Spółkę PE 
ELKOP na poszczególnych poziomach przedstawia poniższa tabela: 
 
w tys. zł 

Wyszczególnienie 2009 rok 2008 rok Odchylenie 

· wynik na sprzedaży - 2 243 -1 608 - 635 

· wynik na działalności operacyjnej - 1 721 -1 511 - 210 

· wynik na działalności gospodarczej - 2 940 -1 994 - 946 

· wynik brutto - 2 940 -1 994 - 946 

· podatek dochodowy 
 
 
 

   
· pozostałe zmniejszenia    

· wynik netto - 2 940 -1 994 - 946 

 
Za okres 2009 roku Spółka poniosła stratę na sprzedaży w wysokości  2 243 tys. zł co w 
porównaniu do roku 2008 obrazuje poniższe zestawienie: 
tys. zł 

Wyszczególnienie 
Wykonanie 
2009 rok 

Wykonanie 
2008 rok 

Dynamika 
2009/2008 % 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 
towarów i materiałów 

6 270 6 394 98,1   

w tym: przychody ze sprzedaży produktów 5 670 
 

6 299 
 

90,0 
 

Koszty  działalności operacyjnej 8 513 8 002 106,4 

wynik na sprzedaży - 2 243 - 1 608 139,5 

 
Przychody ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów zmniejszyły się o  1,9 % w 
porównaniu z  2008 rokiem przy kosztach działalności operacyjnej, które wzrosły  o 6,4 % w 
porównywanym okresie.  
  
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 uzyskiwania większych 
wielkości przychodów ze sprzedaży . 
Na osiągnięty wynik netto 2009 roku w głównej mierze wpłynęła konieczność utworzenia odpisu 
aktualizującego na aktywa finansowe w wysokości 1 331 tys zł oraz strata na sprzedaży akcji  
220 tys zł. 
 
Płynność finansowa spółki w przedstawianym okresie była zadawalająca , cykl rotacji 
zobowiązań uległ skróceniu. 
 

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2009 wynosiła 19 % . 
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Spółka  za rok 2009  osiągnęła stratę podatkową wobec czego nie naliczyła podatku 
dochodowego od osób prawnych . Spółka nie tworzyła aktywu z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  zgodnie z zasadą ostrożności wyceny nie widząc możliwości jego aktywowania w 
najbliższym czasie .  

 
 
 V. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich 
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, 
towarów i usług (jeżeli są istotne), albo ich grup w sprzedaży ogółem, a także zmianach w 
tym zakresie w danym  roku obrotowym.  
 
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 2 mm. 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 
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zatwierdzona przez jednostki certyfikujące wyroby  dokumentację techniczną 

Poniższa tablica obrazuje udział rodzajów działalności w przychodach ze sprzedaży 

Spółki. 

 

Tablica: Struktura i dynamika przychodów ze sprzedaży PE ELKOP (dane za lata 2009-2008). 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2009 rok 2008 rok 

wartość 
w tys. zł 

struktura 
w % 

wartość 
w tys. zł 

struktura 
w % 

Usługi (produkty) 
    

budowlano-montażowe 3 956 70 4 243 67 

produkcyjne 203 4 600 10 

sprzętowo-transportowe 8 0 19 0 

czynsze 1 503 26 1 436 23 

Razem (przychody ze sprzedaży 
produktów) 

5 670 100 ,0 6 298 100 ,0 

 
 
VI. Informacje o zmianach rynków zbytu, w podziale na krajowe i zagraniczne oraz 
zmianach w źródłach zaopatrzenia w materiały  do produkcji, w towary i usługi, ze 
wskazaniem uzależnienia od jednego lub kilku odbiorców i dostawców, a w przypadku 
gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze 
sprzedaży ogółem – nazwy dostawcy lub odbiorcy, jego udziały w sprzedaży lub 
zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania ze Spółką. 
.    
Spółka nie napotyka na większe przeszkody w zaopatrywaniu się w potrzebne materiały. 
Głównymi dostawcami Spółki w zakresie materiałów są polskie firmy handlowe oraz polscy 
producenci. Struktura zaopatrzenia materiałowego jest zmienna i uzależniona od realizowanych  

 

Tabela. Najwięksi dostawcy PE ELKOP S.A 
 

Asortyment Dostawca 
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Kable i przewody 

Eltrans Chorzów 
Laser Częstochowa 
Grodno – Katowice 

V-Center – Katowice 
Elektroskandia Polska S.A. 

Aparatura niskiego 
i wysokiego napięcia 

 

Eltrans Chorzów 
Laser Częstochowa 
V-Center Katowice 
Schrack Sosnowiec 

Alpol Sp. z o.o. Katowice 
MH Automatyka – 

Kraków 
Alpol – Katowice 

Elektroskandia Polska SA 

Oprawy 
Eltrans Chorzów 

Laser Częstochowa 
Elektroskandia Polska SA  

Stale 
Centrostal Górnośląski Katowice 

EKO-INSTAL Świętochłowice 
 

Korytka  TK REM Remigiusz Remboch 

 
 
 
VII. Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej PE ELKOP S.A., w 
tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.  
 
Spółka nie posiada informacji o umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.  
 
VIII. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych PE ELKOP 
S.A. z innymi podmiotami oraz wskazanie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych 
(papiery wartościowe, instrumenty finansowe i nieruchomości), w tym inwestycji 
kapitałowych dokonanych poza grupą oraz opis metod ich finansowania.  
 
W  2009 roku Zarząd PE ELKOP S.A. dokonał zakupu 46 % akcji  spółki zależnej EL EKO 
SYSTEMS SA – 701 tys. zł  . 
 
Wydatki inwestycyjne w roku 2009  dotyczyły wyłącznie zakupu i modernizacji środków trwałych 
. 
 
IX. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeśli jednorazowa lub łączna wartość kilku 
transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie 12 miesięcy stanowi 
wyrażona w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO.  
 
W roku 2009 PE ELKOP S.A. jak i jego spółka zależna nie zawarły z żadnym podmiotem  
powiązanym transakcji na innych warunkach niż warunki rynkowe , której łączna lub 
jednostkowa wartość przekroczyłaby 500.000 EURO. 



 

                                                                                                                                                                                    7 

 
X. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczki, poręczeń i gwarancji.  
 
Na dzień 31 grudnia 2009 roku PE ELKOP SA nie posiada zaciągniętych kredytów, pożyczek, 
poręczeń i gwarancji. 

 
XI. Informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach według terminów ich 
wymagalności. 
 
PE ELKOP SA  nie posiada kredytów, poręczeń , pożyczek i gwarancji . 
 
XII. Informacje o udzielonych pożyczkach według terminów wymagalności, ze 
szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom Grupy Kapitałowej PE 
ELKOP SA.  
 
Spółka nie udzielała w 2009 roku pożyczek. 
  
XIII. Opis wykorzystania wpływów z emisji. 
 
W roku 2009 Spółka prowadziła dalsze prace związane z budową domków jednorodzinnych i 
wydatkowała na ten cel 2100 tys. zł ze środków z emisji z roku 2008 . 
 
XIV. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie 
rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok, jeżeli 
poszczególne różnice przekraczają 10% wartości poszczególnych pozycji ostatniej 
prognozy przekazanej przez emitenta. 
 
PE ELKOP S.A. nie publikowała prognozy finansowej na 2009 rok, ani też którykolwiek z jego 
kwartałów. 
 
XV. Ocena zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, ze wskazaniem ewentualnych 
zagrożeń oraz działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania 
tym zagrożeniom.  
 
 
Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd nie widzi zagrożeń związanych z wywiązywaniem 
się z zaciągniętych zobowiązań. 
 
XVI. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji 
kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem 
możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. 
 
Planowane inwestycje związane z działalnością bieżącą oraz budową domków jednorodzinnych  
zostaną zrealizowane ze środków pochodzących z emisji akcji serii C i D oraz działalności 
bieżącej 
 
XVII. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności 
gospodarczej za 2009 rok z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych 
zdarzeń na osiągnięty wynik. 
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Wszystkie istotne zdarzenia i czynniki nietypowe mające wpływ na działalność gospodarczą w 
roku 2009 zostały omówione we wcześniejszych elementach sprawozdania. 
 
XVIII. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju PE 
ELKOP S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej Spółki co najmniej 
do końca trwającego roku obrotowego, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej 
wypracowanej przez Spółkę.  

 
Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie wyników finansowych satysfakcjonujących 
akcjonariuszy, przy prowadzeniu działalności transparentnej, opartej na zasadach dobrych 
obyczajów kupieckich i zasadach zrównoważonego rozwoju. 
Wprowadzenie programu oszczędności energii elektrycznej adresowanego do przedsiębiorstw i 
gospodarstw domowych, polegającego na produkcji i montażu urządzeń do kompensensacji 
energii biernej, liczników impulsowych do mierzenia poboru prądu w czasie rzeczywistym, oraz 
produkcji i instalacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych – małych 
elektrowni wiatrowych, systemów solarnych a także do produkcji elementów budowlanych z płyt 
magnezowo cementowych o wysokich parametrach izolacyjnych. 
 
Do najistotniejszych czynników zewnętrznych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na 
rozwój PE ELKOP S.A. należą: 
- wysoka koniunktura na rynku usług elektromontażowych, 
- wysoka rentowność podejmowanych przedsięwzięć . 
 
Do najistotniejszych czynników wewnętrznych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na 
rozwój PE ELKOP S.A. należy: 
- poprawa efektywności organizacji, 
- doskonalenie działań, 
- poprawa rentowności. 
 
XIX. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania PE ELKOP S.A. oraz w poziomie 
komputeryzacji, wspomagającej zarządzanie w Spółce.  
 
Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką nie wystąpiły. Spółka  w roku 2009 nie 
poniosła znaczących wydatków na modernizację systemu komputerowego . 

 
XX. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu ostatniego 
roku obrotowego.  
 
 

Skład Zarządu na 31.12.2009 r 

 

Imię i nazwisko Funkcja 

Gabriela Derecka   Prezes Zarządu 

 
 

- Rezygnacja z Członka Zarządu Pana Edwarda Długaja w dniu 06.10.2009 roku ( RB 
41/2009) 
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Skład Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania 

 

Imię i nazwisko Funkcja 

Gabriela Derecka   Prezes Zarządu 

Piotr Żołyński Vice Prezes  Zarządu 

 

 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2009 roku oraz na dzień sporządzenia  
 
 

- Piotr Opławski Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Piotr Zalitacz Członek Rady Nadzorczej,. 

- Mariusz Patrowicz Członek Rady Nadzorczej,. 

- Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej,. 

- Małgorzata Patrowicz Członek Rady Nadzorczej,. 

 
  -      W dniu 28.grudnia 2009 roku na NWZA zostali odwołani członkowie Rady Nadzorczej  
         (  RB 46/2009 ):  
          -Piotr Opławski, 
          -Piotr Zalitacz,  
          -Radosław Olszewski,  
          -Mirosław Szmal, 
          -Adam Konopka 
 
           Jednocześnie zostali powołani : 

.           -Piotr Opławski 
            -Piotr Zalitacz 
            -Mariusz Patrowicz 
            -Damian Patrowicz 
            -Małgorzata Patrowicz 

 
 

 
XXI. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i naturze) odrębnie dla osób 
zarządzających i nadzorujących za rok 2009 roku, bez względu na to czy były one 
zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku gdy emitentem jest 
jednostka dominująca – informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z 
tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych i stowarzyszonych.  
 
 

Członkowie  
Organów 
Emitenta 

Za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. 
 

Wynagrodzenie w tys .zł obciążające Udzielone pożyczki 

koszty zysk tantiemy kwota do spłaty 
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Zarząd 

 

 
 

 
 

  
 

Derecka Gabriela 204,5 0,00  0,00 

Edward Długaj 122,8 0,00  0,00 

 327,3 0,00  0,00 

 
Rada Nadzorcza  

 

    

Anna Gamrat 19,5 0,00  0,00 

Kozubski Tadeusz 37,7 0,00  0,00 

Olszewski Radosław 38,7 0,00  0,00 

Konopka Adam 21,2 0,00  0,00 

Zalitacz Piotr 41,3 0,00  0,00 

Opławski Piotr 39,4 0,00  0,00 

Szmal  Mirosław 19,5 0,00  0,00 

 217,3    

 
XXII. Wartość wszystkich nie spłaconych pożyczek udzielonych przez PE ELKOP S.A. 
osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich osobom bliskim (oddzielnie), a także 
udzielonych im gwarancji i poręczeń (oddzielnie).  
 
 
W 2009 roku Spółka nie udzieliła pożyczek, gwarancji ani poręczeń osobom zarządzającym, 
nadzorującym i ich osobom bliskim. 
 
 
XXIII. Określenie łącznej liczby wszystkich akcji PE ELKOP S.A. oraz akcji i udziałów w 
jednostkach Grupy Kapitałowej PE ELKOP, będących w posiadaniu osób zarządzających 
i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie).  
 

RADA NADZORCZA I ZARZĄD na 31.12.2009 

 

Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna 

Piotr Zalitacz 56 000 000 560 000,00 

Piotr Opławski 333  3,33 

Gabriela Derecka 22 071 578 220 715,78 

Mariusz Patrowicz 30 000 000 300 000,00 

 
 
 
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2009 roku nie posiadali akcji Emitenta. 
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RADA NADZORCZA I ZARZĄD na dzień sporządzenia sprawozdania po uzupełnieniu 
niedoborów scaleniowych 
 
 

Akcjonariusz Liczba akcji 
(przed scaleniem ) 

Liczba akcji 
(po scaleniu ) 

Wartość 
nominalna 

Piotr Zalitacz 56 000 000 1 120 000 560 000,00 

Piotr Opławski 250  5  2,50 

Mariusz Patrowicz 171 545 750 3 430 915 1 715 457,50 

Gabriela Derecka 19 100 000 382 000 191 000,00 

 
 
Według wiedzy Emitenta pozostali członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu na dzień przekazania 
raportu nie posiadali akcji Emitenta. 
 
XXIV. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne 
co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PE 
ELKOP S.A.  
 
 
Na dzień 31.12.2009 roku 
 

Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna Procent głosów 
na WZA 

Porozumienie akcjonariuszy 175 434 494 1 754 344,94 9.93 

 

 
    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 analogiczny udział w głosach na WZA Elkop SA 
     c/ Edward Długaj posiada 12 356 465 akcji , co stanowi 0,70% udziału w kapitale 
        zakładowym  i analogiczny udział w głosach na WZA Elkop SA 
     d/ Mirosław Szmal posiada 63 102 993 akcje , co stanowi 3,57% udziału w kapitale 
         zakładowym  i analogiczny udział w głosach na WZA Elkop SA 
 
 W dniu 04 marca 2010 roku porozumienie akcjonariuszy zbyło poza rynkiem regulowanym 
akcje Emitenta obniżając swoje zaangażowanie do poziomu poniżej 5%  (RB 9/2010 ) 
 
Na dzień sporządzenia raportu  
 

Akcjonariusz Liczba akcji 
(przed scaleniem ) 

Liczba akcji 
(po scaleniu ) 

Wartość 
nominalna 

Procent głosów na 
WZA 

Mariusz Patrowicz 171 545 750  3 430 915  1 715 457,50 9.71 

 
 
XXV. Informacje o znanych emitentowi zawartych w ciągu ostatniego roku obrotowego 
umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy PE ELKOP S.A. 
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Spółka nie posiada informacji na temat istnienia umów, w wyniku których mogą w przyszłości 
nastąpić mogą zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 
PE ELKOP  S.A. 
 
XXVI. Informacje o zatrudnieniu w PE ELKOP S.A. 
 
W Spółce zatrudnionych było (wg stanu na 31 grudnia 2009 r.) ogółem 68 pracowników, w tym 
36 pracowników fizycznych i 32 pracowników umysłowych, Struktura wykształcenia i 
zawodowego przygotowania pracowników w przedsiębiorstwie spółki  
 
 
Tabela. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia pracowników Spółki 
 

Wyszczególnienie 
31.12.2009 31.12.2008 

ilość udział ilość udział 

Wyższe 13 19,1% 17 20,7 % 

Średnie 31 45,6% 37 45,2 % 

Zasadnicze zawodowe 20 29,4% 21 25,6 % 

Podstawowe 4 5,9% 7 8.5 % 

Razem 68 100,0 % 82 100,0% 

 
Tabela. Struktura zatrudnienia w podziale na podstawowe kategorie działalności  
 

Wyszczególnienie 
31.12.2009 31.12.2008 

ilość udział ilość udział 

Pracownicy umysłowi 32 47,1% 37 45,1 % 

Pracownicy fizyczni 36 52,9% 45 54,9 % 

Razem 68 100,0 % 82 100,0 % 

 
Tabela. Struktura zatrudnienia wg grup wiekowych Spółki 
 

Wyszczególnienie 
31.12.2009 31.12.2008 

ilość udział ilość udział 

20-30 8 11,8% 10 12,2 % 

31-40 14 20,6% 17 20.7 % 

41-50 17 25,0% 21 25,6 % 

powyżej 50 29 42,6% 34 41,5 % 

Razem 68 100,0% 82 100,0 % 

 
Zwolnienia grupowe nie wystąpiły. 
 
XXVII. Informacja na temat przychodów i wyników segmentów branżowych.  

 
Sprzedaż realizowana przez PE 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 
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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 2009-2008). 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2009 rok 2008 rok 

wartość 
w tys. zł 

struktura 
w % 

wartość 
w tys. zł 

struktura 
w % 

Usługi (produkty) 
    

budowlano-montażowe 3 956 70 4 243 67 

produkcyjne 203 4 600 10 

sprzętowo-transportowe 8 0 19 0 

czynsze 1 503 26 1 436 23 

Razem (przychody ze sprzedaży 
produktów) 

5 670 100 ,0 6 299 100 ,0 

 
 

Dla działalności Spółki okres 2009 roku zamknął się wykonaniem przychodów ze sprzedaży 
produktów niższym o około 10 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Wzrostowi uległy 
przychody z czynszów o około 5%. 

W chwili obecnej całość sprzedaży Spółki koncentruje się na rynku krajowym 

 

W poniższej tabeli przedstawiono wielkość sprzedaży  Spółka w latach 2009 – 2008  roku 
według segmentów rynku. 

 

 

Segment 

2009 2008 

tys. zł % tys. zł % 

Górnictwo 2.186 55,26 1 141 26,89 

Hutnictwo   410 9,67 

Chemia   141 3,32 

Przemysł 
maszynowy 

-  
 

-  
 

Razem przemysł 2 186 55,26 1 692 39,88 
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Budownictwo 396 10,01 2 064 48,64 

Energetyka   - - 

Transport   14 0,33 

Inne 1 374 34,73 473 11,15 

Razem 3 956 
 

100,00 4 243 
 

100,00 

 
 

            Wykaz ważniejszych kontraktów realizowanych w 2009r. 

 
 
L
.
p 

   Nr 
umowy  
 

Przedmiot umowy  Strony  
umowy 

Data 
zawarcia 
umowy 

Okres na jaki 
zawarto 
umowę 

 Wartość 
Umowy  

 
Uwagi  

 
1 

 
Umowa  
MM/040/08/I-
08 
 

 
Wykon. robót elektromont. 
dla moderniz. maszyny 
wyciągowej sz. R-I w 
KGHM Polska Miedź O/ZG 
Rudna w Polkowicach   
 

 
 
    ABB  
  Sp. z o.o.  
Warszawa 

 
 
12.02.2009r. 

 
 
10/2009 

 
 
  677.608,00 

 

 
2 
 

 
Umowa  
  KGHM 
/KP/U/ 0016 
/2009-03  

 
Wykonanie 
kompleksowego montażu 
części elektr. maszyny 
wyciągowej w przedz. 
klatkowym sz.SW-1 O/ZG 
Polkowice-Sieroszowice 
 

 
 
    ABB  
  Sp. z o.o. 
 Warszawa 

 
 
 
11.05.2009 

 
 
 
  01/2010 

 
 
 
 610.000,00 

 

 
3 

 
Umowa 
536/2009 
 

 
Autostrada A1  
Wykonanie zasil. placu 
budowy w rej. muru 
oporowego ul.Karpacka 
oraz w rej. wiaduktu 
drogowego WD -456 w 
Gliwicach 
 

 
 
Przedsięb. 
Elektroenerg. i 
Budownict. 
    ELPIN 
  Sp. z o.o. 
  Katowice 

 
 
 
20.08.2009 

 
 
 
  09/2009 
 

 
 
 
135.094,00 

 

 
4 

 
 
Umowa  
536/2009 
(aneks) 

 
 
Zasil. w energię elektr. 
placu budowy  zadania 
„Estakada WA-460 
autostrady  A1 odcinek 
Sośnica -  Maciejów 

 
 
Przedsięb. 
Elektroenerg. i 
Budownict. 
    ELPIN 
  Sp. z o.o. 
  Katowice 

 
 
 
 
20.08.2009 

 
 
 
 
  09/2009 

 
 
 
 
 124.537,00 

 

 
 
5 

 
 
Umowa  
150901025 

 
 
Opracowanie projektu 
technicznego i wykonanie 
modernizacji rozdzielni 6 
kV RG-14 i RG 32 w 
zakresie pól silnikowych 
 

 
 
KW SA 
Centrum 
Wyd.”Północ 
Oddz. KWK 
Halemba –
Wirek  
Ruda Śl.  
 

 
 
 
 
04.09.2009 

 
 
 
 
 05/2010 

 
 
 
 
 388.000,00 

 

 
 
6 

 
 
Umowa 
58/ZP/2009  

 
 
Modernizacja układu 
zasilania  
Szpitala 

 
 
Śląski Szpital  
Reumatologicz
no-Rehabilit. 
w Ustroniu  

 

 
 
 
 30.09.2009 

 
 
 
  12/2009 

 
 
 
172.413,00 
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7 

 
Umowa 
230801858 
 

 
Modernizacja  
zasilania w energię elektr. 
stacji wentylatorów 
głównych 

 
KW SA 
Centrum   
  Wydobywcze  
   ”Południe” 
   Oddz. KWK 
„Rydułtowy-
Anna”  
      – Ruch I 
 

 
 
 
 12.11.2009 

 
 
 
 12/2010 

 
 
 
 485.000,00 

Zabez
p. 
należyt
ego  
wykon
ania 
umowy 
: 
3% 
wartoś
ci 
brutto 
umowy  

 
8
. 
 

 
  
 Zlecenie  
  

 
 
Zasilanie placu  
budowy estakady 

 
 
Elmont – 
Silesia 
Sp. z o.o. 
Katowice 

 
 
19.10.2009 

 
 
11/2009 

 
 
195.000,00 

 

 
 
9 
 

 
 
Umowa  
Nr e-RU  
230801857  
 

 
Modernizacja 
zasilania 
rej. E-E2 w pokł. 713/1-2 
Ruch I  – zad.2  Oddz. 
KWK Rydułtowy - Anna 

 
 
Eltrans Sp. z 
o.o. 
     Chorzów 
 
 

 
 
 
20.10.2009 

 
 
 
01/2010 

 
 
 
 517.550,00 

 

 
1
0 
 
 

 
Umowa  
 27 / 2009 / 
      / Usługa 

 
Wykonanie badań 
eksploat. 
urządzeń elektroenerget.  
 

 
PPG Polifarb  
      Cieszyn 

 
 
05.06.2009 

 
 
10/2009 

 
 
   76.992,00 

 

 
 
 
1
4
. 
 

 
 
 
Umowa 
GI/88/09 
 

 
 
Budowa  oświetl. 
fragmentu ulicy  
Bałtyckiej i alejki parkowej 
na odcinku od ul.  
Gliwickiej do cmentarza w 
ramach zadania: 
„Oświetlenie w Parku 
Miejskim” 
 
 

 
 
 
 
 Urząd Miejski  
 Tarnowskie  
  Góry  

 
 
 
 
18.11.2009 

 
 
 
 
12/2009 

 
  
 
 
  68.033,00 

 
Zabez
p. 
należyt
ego 
wykon
ania 
umowy 
: 
 5% 
wartoś
ci 
brutto 
ceny 
umow
nej  

 
 

 

XXVIII. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów 
motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów 
opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach 
subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, 
należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących 
w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w 
koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka 
dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i 
nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek 
podporządkowanych.  

 

W 2009 roku osoby kluczowe dla Spółki otrzymywały stałe wynagrodzenie za świadczoną na 
rzecz Spółki pracę. 
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Programy motywacyjne w Spółce nie występują.  
  
XXIX. Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące 
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez 
ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia 
emitenta przez przejęcie. 
 
Nie ma zawartych takich umów.  
 
XXX. Informacja o  dacie zawarcia przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do 
badania sprawozdań finansowych o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania 
finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki 
została zawarta ta umowa. 
 
Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna informuje że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której 
dokonała wyboru firmy audytorskiej, która dokonała przeglądu sprawozdania finansowego 
okresowego-półrocznego oraz rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2009 rok 
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej PE ELKOP Spółka Akcyjna przeglądu sprawozdania 
finansowego okresowego-półrocznego oraz rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 
2009 rok dokona Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  ul. Jana Matejki 4 
- NIP 6342545467 
- Regon 278350180 
- KRS nr 0000216070. 
 
XXXI. Informacja o  łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z 
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, należnego lub 
wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz jeżeli spółka 
sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe z tytułu badania i przeglądu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczącego danego roku obrotowego. 

 
Spółka zawarła umowę na przegląd półrocznego i rocznego jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego PE ELKOP S.A. z Grupą Gumułka – Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w 
Katowicach  ul. Jana Matejki 4,  wynagrodzenie wynosi 16 tys. złotych netto. Ponadto zleciła 
spółce Gumułka oszacowanie rezerwy na nagrody emerytalno – rentowe – wynagrodzenie 
wyniosło 0,9 tys. zł . 
 
XXXII. Informacja o pozostałej łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy 
z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych, należnego lub wypłaconego z innych tytułów niż określone w 
punkcie 31, dotyczącego danego roku obrotowego 
 
Poza umowami opisanymi w punkcie 31, Spółka nie zawarła z Grupa Gumułka – Audyt Sp. z 
o.o. z siedzibą w Katowicach  ul. Jana Matejki 4 żadnych innych umów. 
 
XXXIII. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 
uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień. 
 
Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które by dawały specjalne uprawnienia ich 
posiadaczom. Wszystkie papiery wartościowe emitowane przez Spółkę są na okaziciela bez 
dodatkowych uprawnień.  
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XXXIV. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 
 
Jak dotychczas w Spółce nie wdrożono programu akcji pracowniczych.  
 
XXXV. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności 
papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania 
prawa głosu przypadających na akcje emitenta. 
 
Ograniczenia takie w stosunku do akcji Spółki nie występują 
 
XXXVI. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem , organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej , z uwzględnieniem 
informacji w zakresie : 
a/ postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od 
niego zależnej , których wartość stanowi 10% kapitałów własnych emitenta  
 
PE ELKOP SA nie jest stroną tego typu postępowań . 
 
b/ dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności , których 
łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta 
 
PE ELKOP SA nie jest stroną tego typu postępowań. 
 
XXXVII. Opis zasad zmian statutu PE ELKOP SA. 
 
Treść statutu powinna odzwierciedlać rzeczywisty stan spółki we wszystkich jej aspektach . 
Projekty zmian statutu opracowuje Zarząd , przedkłada je Radzie Nadzorczej do uzgodnienia , 
następnie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia . Uchwalone 
zmiany zgłaszane są do Rejestru i zgodnie z KSH wchodzą w życie po ich wpisie do KRS. 
 
 
 
 

Chorzów, 30 kwietnia 2010 r. 
 
 
 

Gabriela Derecka   

Prezes Zarządu PE ELKOP SA 

 

 

 

 

Piotr Żołyński  
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