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ANIE ZARZADU

GRUPY AT,OWEJ PE ELKOP S.A.
A

PIERWSZEp6rnoczE 2o1o RoKU

Opis
i.zacji grupy kapitatowej ze wskazaniem jednostek podlegaj4cych

PE ELKO S.A. (datej: Emitent, Spolka tworzy grupe kapitalowq w sklad kt6rej wchodz4

zaniecha

Dnia 8
kapitale i 1
zl,lrtiqpku z

skutk6w zmian w
jednostek gos
gyitenta, inwestycji

dzialalno5ci.

Kow na dany rok, w
stosunku do wynikow

inowych, podzialu,

2010 roku pE ELKOP
glos6w na WZA, ) spolki

na dziei

r jed.nogtki gospodarczej,
przejgcia lub sprzeda2y

sprzedar 4 000 szt udzial6w ( 1000/o udzial6w w=2nej ELKop ELEKTRoMoNTM$. ;;:;. Wraportu okresowe€o _za I porroczi ioi6- rorutce ELKop ELEKinonaoN'TAZ b;: =-l.o'. i'*,

zrealizowania wcze5niej pubfikowanych
wynik6w zaprezentowairy'ctr t r;;;"i;

Emitent nie
nr 2712010)

2adnych udzial6w w

Stanowisko u odno5nie
prognoz
polrocznym

Emitent nie prognoz wynik6w n rok 2010.

choz6w, ur. J" Maronia -44, rcpitar zakradowy 17 667 034,gg pLN w caro6ci opracony.cach KRS 0000176582, tttp: Oiz-0Or_iO-Z-0, h*g" n:27ZS4V)56

akcji/udzial6w
Udziat

w kapitale
zakladowym

(w o/ol

Udziat
glos6w na
V,tZA(w %l
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Wskazan
zale2ne
ptizekaza
podmioty

dziefi

zgroma
w okresie pnzekaza n ia ostatn ieg o

Struktura

akcjonariuszy posiad
najmniej S% ogolnej
l?qo|u potrocznego
;ji, ich procentoweio

;Jonanuszy posiadajqcych
cJt raportu okresowego _ p

h bezpo5rednio fub po5rednio przezpodmiotyI glos6w na w_afn.vr- zgromadzeniu na dziefize wskazaniem. riczby 
-posiaoa;ffi 'pi=L 

t"
:j.kTill",=.:!fraowym, riczoy gros6w z nichudzialu w og6lnej ticz6ie gtos6u; n.-[.'il;;w struktunze wlasnofci znaczhych paki"tOr^, akcjiraportu okresowego.

co najmniej 5 Jo og6rnej riczby gros6w Emitenta narlroczneg o 2010 roku p'=LJrt"ri,i"i" ;ie;i;pujqco:

- Pan Patrowicz w dniach
regulowan
19t2010 ).

nabyl lqcznie 913.4Og

- Pan Patrowicz dokonal w
rynkiem ym w ramach
dziewigciu
Calo56
pigcset

marca 2010 roku w ramach sesji zwyklej na rynkui Spolki Efkop SA po cenie o,or hii'i[iis. 6e nr.

19 kwietnia 2010 roku zakupu ( odkupu) poza
3HiTl,,:1.:,n-1-,(,.{o^*!i.e:'d{bwi*ff;.isciurech ) akcji sp6rki ELKop sApo o,so 2+i"ff;.)'547 zr ( srownie: czterdziesci dziewig6 tysigcynr 2212010) .

maja 2010 roku w ramach sesji zwyklej oraz poza
1t:."2!::tk.ji.Em*enta(stbwni6,ido-ei'mit.nie6ci osiem ) po cenie bO O,SO do O,S+ ;i;;

prawnief do nich pnzezosoby zarzqdzajqce
l,:jiggll =q6,rr9c1n_e9o, ir^. ze wskazaniem

dziewig6dziesiqciu c
opiewala na kwotg

m dokonal zakupu 1
pigd tysigcy piq6set ,

enu posiadania akcji lub
Sp6tki na dzieri oieka,

s iedemzlotych)(R

- Pan Patrowicz w dniach 21 - 2

kcji

rynkiem
dwieScie
akcjg.( RB nr 1 0  )
- Pan Mariu Patrowicz, w dniach odnabyl 74
0,522/.do 0,5

Zestawienie

3kcji Sp6tki pzedsigbior
I za akcje . ( RB nr gitZOt

6-2010r do 21-06-2010 r w ramach sesji aryktych^/o Efektromonta2owe ELKop s.n-pl'' ilii" od
) .

poni2sza

zmian w posiadania, w okresie przekazan ia ostatn iego raportu okres-wego,odrgbnie dla z osob

Stan posiada akcji PE ELKOP S.A. uprawniefi do nich przez osob.y zazqdzajqce i:resoweg o za polrocze 2010 roku, pzeOstiwia
nadzorujqce dzien pzekazania raportu

choz6w, ur' J' Maronia44, Kapitat zakladowy 17 667 034,gg pLN w carosci opracony.cach KRS 0000176s82, r,rrp: siz_oor_id_l-Ol h.gon : 27 2549956

Warto56
nominalna w kapitale

zakladowym
(w o/ol

4 741 305 2 370 652"50'
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Akc onariusz Liczba aTqi

/l t\

I Udziat-
w kapitale

zakladowym
(w o/ol

fiotr Zalitacz
Piotr OpE

I v+o uuuysKl 1.49
Mariusz Pirtrowicz 0,00

@Gabriefa E:recka

,ggy Nadzorczej pan piotr ,5 000 akcji spofti p.E Eiki

ItOy Nadzorczej pan Marir
i ""yl 

t"j na rynku ,grb;;
I za aKcje. GB nr 1gt201O ).

ly Nadzorczej pan Mariusz
;esJr a,yyklych nabyl T4 g4t
o cenie od 0,S2zl do O,57zl z

y emitenta pozostali czlonko
rportu nie posiadali akcji Em

rostgpowaf toczqcych r
I arbitraiowego luO organ
akresie:

>zgcia postgpowania oraz st

rmontaiowe ELKOP Spolka Akryjna, 41-50Gqd Rejonowy Mfi'dzial'Gospod ;r*, ; 

ff;

1,09- Czlonek
2O1O roku

- Czlonek
ramach se
cenie 0,01

- Czlonek
zakupu ( c
dziewig6dz
po 0,50 zl
dziewigd ty

. Czlonek I
amach ses
imitenta (s
lo cenie od

Czlonek R
w ramach

]LKOP S.A

eJ wartc
wiskiem
viqzan i
, daty w

nie
yvan
;ii w

Inowt co
stgpowania,
stgpowania

dwu lub wiq
rtoS6 stanor

::f!agz zbyt w ramach sesji zwyklefP $.A po cenie o,ss .+ ii Jxqe (RB
sz Patrowicz w dniach 25126 manrym nabyl lqcznie g13.40g akcji Sp<

z Patrowicz dokonal w dniu 1g kwirvanym w ramach sesji zvtyktych gS
ewig6dziesigciu czter6cfr f aicli Sppiewala na kwolq 49.547 zii stow,rm zlotych ) ( RB nr 22t2O1O)'.

z Patrowicz w dniach 21 _ 27 majregllgw-anym dokonal zat<upu 1 23
ft*.F:9i piee tysiscy pieeset czrernr 2512010 )

)atrowicz, w dniach od 06_06-2010r
a\cji Spotki pzedsigOiorstwo ebla akcjg . ( RB nr 31t2ril O ).

uie Rady Nadzorcz ej i Zazqdu na d;tenta.

ig p.rz9d sadem, organem wlirm administracji publiclnej, z uw:

In, albo. wiezytefnoSci Spolki, kt6lnrasnych Sp6lki, z okre5teniem:
daty wszczecia postgpowania, stror

79lowiqzafi oraz wiezytelnoSci, kl10% kapital6w wlasnyc'h SJO*i, ='
frypig zobowiqzart oraz wiezytefnc
l:i*ir. do najwigkszych postgpow
iKazaniem ich pzedmiotu, wartoSc
on wszczgtego postgpowania

3h9n6q ul. J. Maronia-44, Kapitat zakladowy 17 567 03,nch KRS 0000176582, rurP: eiz_oOJ_io_Z-0,'ir"gon, zzz:
nia: 0 801 980 020

w dniu 30 lipca
nr 41t2010 )

>a 2010 roku w
ilki Elkop SA po

etnia 2010 roku
).094 ( slownie:
6IKi ELKOP SA
rie: czterdzieSci

a 2010 roku w
5 548 szt akcii
dzieSci osiem j

do 21-06-2010
rtromonta2owe

ziefi

t5cirnrym dla
zglgdnieniem

ego wartoS6
pzedmiotu

I wszczetego

orych lqczna
okre6leniem

l6ci wraz ze
afi w grupie
i pzedmiotu

l,B8 PLN w calo6ci ot
;49956

dziewigd

Wedtug
pzekazania

Wskazanie
postgpowa
informacji r

stanowi co
postgpowania
postgpowania

b) dwu
wartoSr
lqcznej
stanowiskiem
zobowiqzai i

- UrlI|-)Il

ramach
Emitent
po cenit

- Czlone
r w r a m
ELKOP

Pzedsiqbiorstwo

oplacony.



a) inform
b ) i
c ) i
d) istotnych
oraz
dla tej , w szczegolnoSci odbidanego um6w.
e) innych i

ELKOP S. A.

Emitent jest stronq 2adnego
organem
kt6rych
ELKOP S.

dotyczqce
nryjqtkiem
niezbgdne
finansowy

ni2 rynkowe wraz ze
poszczeg6fnych tran
przypadku, gdy ir
ota zrozumienia ich

o podmiocie, z ktorym zt
o powi4zaniach Spiitt<i z

udzief en iu przez S p6lkg
4cznie jednemu podmir
warto56 istniejqcych
kapital6w wlasnyttr I

r. nie udzielil lqcznie j
ytu, po2yczki oraz

sprawozdan
zmian transakcji z

wynik
PE ELKOP S.A. nie zawarl w tpowiqzan kt6re pojedynczo lubwarunkach rynkowe.

lnformacje
gwarancji -
jeieli lqczna
najmniej 1

a) naary (
b) lqcznej

) podmiotu, kt6remu

odpowiednio
c) okresu, na zostaly udzielone
d) warunk6wfinansowych, na jdkich
okreSleniem

e) charakteru
fub po2yczki.

Spolki za udzielenie

PE ELKOP S
porgczefi
r6wnowartoS6

Inne i kt6re zdaniem
majqtkowej, nsowej, wyniku
istotne dla

Pzedsiqbiorstwo rnta2owe 
FLJ(OP Spotka Akryjna, 41_506Kelonowy Mrldzial Gospodarczy w Katow

: 0 801 980 020

w calo6ci oplacony.
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w ostatnim
finansowq i

podmiotami
na innych

ryT dla postgpowani
Jeonorazowa bqdZ lqr

9 .=3*.3rci9 pnzez Sp,
i, je2efi pojedynczo lub

okreSlonych pzez

dotycz4cych tych
vej i wyniku finanr

rocznym, ktore mogly m
y emitenta;

kredyt6w fub po2yczek,
)zona lub owaranfnwan:

najmniej 1 0o/o kapital6il nych Spolki.

owania fub postgpowari toczqcych.siq pzed sqdem,
;:'l'ff :#ff :l**":y^:1',ly*ri#';ji;iori.nel,stanowi co najmniej ro% kilii;ld;##rrJtTt?

,,:ilij:l_y5fu. rransakcji z podmiotami
sE one istotne i zo_srrh, j,-
iem iah rrro.,1:j^:"o-ry zawarte na innych

::l Y:T:* i..'- lov czvm 
-i;;;l#ff:

[,"'llu,lll. =glltgy:n!- -il""irig 
[tTff::

;1 " ;' i"f,T3: 1.=:g i;" i;-f :1. "'"1111 
u, 
" u.

::,"trracie 
majqtkowq, lin"n"L*i-i-,i;;[

'a zawarla transakcja,
miotem bgdqcym sironq transakcji,

nym unzglgdnieniem warunkow finansowych
;o::{^:::l:1..y:lyl!6r:chararte,vrtv.=iv.r,od warunk6w powszechnie ri;;;;ffi'fi;

$lj??:'i 
sq niezbsdne do zrozumienia svtuacji

miotami powiqzanymi, opisanych
istotny wptyw na sytuacyq mayqtfo*a

2010 roku 2adnych transakcji zbytyby istotne i zostaly-ir*rt"

r.=9,{ - kredytu lub po2yczki lub udzieleniu
P? f *.:^":": 1;Ylnei gJ- t"so podm iotu,zef . I u b_ swa ra ncj i sta n oi"i io*-n'iu5il#l:

z okre6leniem:

udzielone pore-enia lub gwarancje,
ktora w carosci rub w oriestonej czgsci zostara

lub gwarancje,
nia lub gwarancje zostaly udzielone, z

lub gwarancji,
Spotkq a podmiotem, kt6ry zaciqgnql kredyty

u podmiotowi
rancji, kt6rych

fub jednostce od- niego zale2nej
lqczna warto66 itanowiiaoy

sq istotne dl" oceny_ sytuacji kadrowej,
:g-.:j:n^z11r::, _?r.1. informacle, kt6re sqmo2fiwo6ci realizacji pnzez Sp6lkg.

l9y l!:-J: Ivfaronia 44, t1.eiprtat zaklgdowy 77 667 034,88 pLNKRS 0000176582, Nrp: szt-oot-.ti-zo, hUil; z7zs4ssil6



ELKOP S. A.

j polowie idib iokir

Efektem
spolki
W
spzedal
zaleZnej E OP ELEKTROMONTAZ

z pfanowanE zmianq a)
9-0_0_szt udzial6w ( t6o'i

owych zagrohefi i
Emitent zidenffi

kresie podpisanych
zobowiqzania i nltez

i miesiqcami rokub

o Zatory rcze

w calej
gospoda rc,ze negatywn ie

spfwu na , co mo2e mie6przez PE E OP S.A. w il polro r=u 6l
o Ryzyko w
MogE
1. ryzyko
terminow
2. ryzyko

kar k

3. ryzyko
parametr6w
4. ryzyko
okresie gwa
5. ryzyko

i kar powstalych wumowy pzez ze stron umowy;

rlesienia dodatkonrych ko
wykonania pzedmiotu um

-Wiceprezes Zazqdu
Wiceprezes Zazqdu

7.
systemie
8. ryzyko
zakresie

wystqpienia zobowi

ubezpieczen
9. ryzykolt sa wystqpienia
koficowego a wagowego z

KoraJacek
Anna

pzedsiqbiorstwo
rnutowe 
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: 0 801 980 020
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rnlolnj{ 0 801 980 020

r6wniez budowq osiedl
cw€neJ restrukturyzacji I
Efkop Administralja Sp.

vaqzono proces scafania akcii.

,lfli 
uy r::::.::g1Ty:h * iito*icach zarzeezuorKr ' w pierwszym polroczu zos_tary wydzierone dwie

,l^o.^loljlko^p Efektromonta2 Sp. z ;.;. 
'-'-

rfnosci dnia g czennrc a 2010 10r,u Fi erxop sAr=:,:: w kapitate i loo%;;;sow n. wZil ) sp6rki

ztriqzanych z pozostatymi miesiqcami rokunastgpujqce zagrolenia i ryzyka ariEzane z

bilo sig na dziararnosci podmiot6w funkcjonujqcych

; ["ffi9"L.j3,:":il:_" il,u *orui,;; iJ cykf u
, w t y m i w g 6 r n i

iJ*y@ 
na terminowosc rsrio*.;i" ;;ffiil#;

budowlanych
warunkowe zwi,qzal?, nastgpujqcymi ryzykami:z tytulu ewentuarnego nieooizyminia umownycn

i kar kontraktowychz tytulu ewentualnego
ienia kar kontrattowycnz tytulu ewentualnegoniedotzymania umownychpzedmiotu

ewentualnych napraw, remont6w, modemizacli w umownym
aktywow w ewentuafnej niewyplacafnoSci (upadloSci,

ewentualnych zawieszefi /odstqpieri od

, celnym itp. dokoni
kar i roszczefi w

powstalych nastgpstwiezmian ww trakcie realizaqi umowy.

zwrotu zaliczki oraz
ia Zamawiajqcemu *5y:.1:dokryTf warunk6w umowy wwymaganych gwarancji bankon w.n rubwykonania umowy.

zobowiqzanlnale2no5ci w nastgpstwie
Ecym za zrealizowany pzedmiot umouy

164 ur. J. Maronia 44, rG'*al zaklgdowy 77 667^034,gg pLN w carosci ofiacony.KRS 0000176582, NIp: oiz_oOr-rs-zo, h_n; z7zs4ggs6
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(nazwa

ELKOP S. A,
w tys. zl

ig#dffl_ 
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: 0 801 980 020
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Finansowego



PE ELKOP S.A
(nazwa emi SPr 2007

(rok biez4cy)
ELKOP S. A.

w tys. zf

towa"6w i mate"ial6ilw- tt_m:

okresu (Bo), po u"goaoieoiiliTffif

77 667 034,88 PLN

Komisja Na{zoru Finansowego

:272fr9956
w catosci oplacony.



PEELKOPS.A
(nazwa SPr 2007

(rok bierqsy)
ELKOP S. A.

rv ty€. zl

na PoczQtek okr6u, po urgoO"leniu-

z let ubiegbch na t onlec okresu

l. Wptywy netto z emisji (wydaniaudzial6w)iinnychinsuum-;il;

t7 667 034,89 PLN

Komisja Finansowego

:272549956
w calosci oplacony.
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Nota l.
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SPr 2007
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0 801 980 020
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wtys.zl
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ELKOP S. A.

www.elkop.pl, e-mail: bi
Infolinia: 0 801 980 020

bmacje i obja5nienia

ej PE ELKOP

firma) i siedziba ,
sQdu lub innego o

inujqca :
Elektromontazowe

dzialalnoSci sp6lki j est
w Sqdzie Rejonowym

J
EL EKO Sp6tka Akcyjna

dzialalnoSci sp6tki j est
urbani , technologicznego.
Zarej w Sqdzie Rejonowym
ELKOP INISTRACJA Sp6lka z
J. Maro

dzialalnoSci jest wyna
lub lonyml.

Zarcj w Sqdzie Rejonowym

2 . W czasu trwania dziala

dzialalno5ci nieo

3 . W ie okresu objptego s

e finansowe za

4 . W ie cry sprawozdanie
dzialalnoSci

oruz czy nie istniej4
rpmez niq dzi

ie sporzqdzono WZy
co i 12 kolejnych mi

przyjttych zasad
(takie amortyzacji

sprawozdania
praw boru.

sprawozdanie finansowe

pq
kon

S

P

rcrnonta2owe ELKOP Spolka Akcyjna,
S4d Rejonowy lW'dzial Gospodarczy I

do infomacji

idowanego sprawozdania finansowego

za okres 01.01.2010 - 30.06.2010

pzedmiot dzialalno5ci oruz wskazanie
u prowadzqcego rejestr.

OP S.A. zsiedzibqw Chorzowie przy ul. Maronta44
konywanie uslug elektromontaZowych
Katowicach pod numerem KRS 0000176582

siedzibqw Chorzowie pW ul. Maronra44.
w zakresie projektowania budowlanego,

Katowicach pod numerem KRS 0000119398.
OdpowiedzialnoSci4 w Chorzowi e pvy vl.

i zarzqdz.ane nieruchomo Sciami wlasnymi

Katowicach pod numerpm KRS 0000352928.

o5ci jednostki jeieli jest on w umowie ograniczony.

ozdaniem finansowym"

od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku.

finansowe zostalo spozqdzone prry zaloilenlu
rczej przezjednortkp w dajqcej sip przewidzied

wskazujQce na powaine zagroLenia dla
oscl.

u kontynuowania deialalno$ci gospodarczej pfizoz

unkowoSci, w tym metod wyceny aktyw6w i
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu

ego w zakresie, w flakim pozostawia jednostoe

zostalo sporzqdzone zgodnie z MiEd4marodowymi

1-506 Choz6ry ul. J. Maronia ,14, lGpital zakladowy t7 667 034,88 PLN w cato6ci oplacony.
Katowicach KBS 0000176582, NIP: 627-001-16-20, Rqon: 272549956

I
Infolinia: 0 801 980 020



ELKOP S, A.

SprawozdawczoSci Fi

finansowe jest

szp zasady rachunkowo Sci

Inwesty r[ jednostki zaleine i

J zaleima jest to jednostka
jak np. osobowa), kl6ra jest

ta isfiriejewdwczas, gdy jednostka ma
operac podmiotu, k16ry pozwala j
tego
Inwestycj w j edno stkach zaleimy ch uj
cenie ia. Catra warto5d bi
zgodnie MSR 36.
Podmi stowarzyszonym jest j

nie sprawuje kontroli,
operacyj
UdziaNy

j podmiotu stowarzyszone
we w podmiotach sto

praw
do zbyci
Dla j kategorii inwestycji stosuje

4nsowe dostppne do

we dostgpne do

, kt6re zostaly
i i naleznoSciami,

finansowymi wy

pmeznaczone do

(i grupy aktyw6w n
do zbycia wyceniane
iwej pomniejszonych o
i grupy aktyw6w netto

la{rsowa bEdzie odzyskana
dalszegori4glego uZytkowania. Wan

ie transakcji sprzedaZy jest

aktyw6w ndtto pnzew:orczonych do
sptzeda?y.

z*Jada kierownictwa sp6lki
momenfu n4iany klasyfikacji.

4e spzedairy

Elpkfromontaiowe EIJ(OP Spoll€ Akcyjna,

www.elkop.pl, e-mail:
Infolinia: 0 801 980 020

za wyjqtkiem sytuacj

i finansowymi

Przych

S4d Rejonowy \rl&dzial Gospodarcry lGtowicach lqS 0000176582, NIP:
7

Infolinia: treor 980 020

-001-16-20, Regon: 272549956

pl

wej (MSSF).

stowanryszone

na kl6rq Sp6tka don[inujeca wywiera zrlolczqcy
z4c w ustalaniu zar$wno polityki finansowej ja

sig jednakolvy spos6b ujQcia.

sq to aktywa we niebgdqce
jako dostgpne do lub niebEd4ce:

ywanymi do terminu wymagalnoSci,
anymi w wartoSci { przez rachunek

pfizezrraczonych do ) zaklasyfrkowane jako
po ruZszej z dw6ch i: wartoSci bilansowej I

ztiryane ze
s4jako do zbycia,jezelii

w wyniku i sprzedazy rn? w wyniku i
ten uznaje sig za iony wyl4cznie w6wczas,

prawdopodobne,skladnik aktyw6w (lub
ia) jest dostEpny swoim obecnym stanie

a skladnika aktyw6w j o pfizezrraczonego do
zakofrczenia transalccj sprzeduly w ci4gu roku

41-505 Chorz64 ul. J. Maronia 44, zakladowy 17 667 034,88 PLN w



ELKOP S. A.

za sprzedafy ujmowane se
naleznoSci za produkty

i gospodarc zej, po pomniej
ie dostar czerljra towar6w i

Przychodz t5rtulu realizacji kon
(polityka)rachunkowo$ci Spolki
Przychod z t5rtutu dywidend s4 uj

Kon budowlane

w gdy wynik kontraktu
przychod i koszty se rozponnwane
kontraktu dzieh bilansowy.
koszt6w ionych do caloSci
taki nie odzwierciedlalby
zakresie

z klientem.
kiedy wartoSi

kontraktu sg rozpo zrrawane
z ffitilu kontraktu zostan4

rczpozJ],a

j est natychmiast rozpozrra

Leasing

Leasing j lclasyfikowany jako
cale ;j altne korzySci oraz ryzyko
Wszystki poeostale rodzaj e leasingu
Aktywa
Sp6lki i wyceniane w ich wartoSci
ruz biehqca minimalnych oplat
wobec I ingodawcy jest

. PlatnoSci leasingowe dzi
by stopa od pozostaj4cego

do rachunku zysk6w i sftat,
aktyw6w -
koszt6w i zadluherua,
PlatnoSci tJrfutu leasingu operacyj

iu metody liniowej w

Koszt

Koszty
maj4tku wymagaj4cych
lub odsp rzeduiry, s4 doli

Elekbomonta2owe ELKOP Spolka Akcyjna,

www.elkop.pl, e-mail:
Infolinia: 0 801 980 020

warto5ci godziwej
towary i uslugi

iuorabatyiVAT.
a prawa

dlugoterminowych
wionymi ponizej.

w momencie, kiedy
do otrzymania platnoSci.

odniesieniu do stopnia
zr.awansowania mi

koszt6w
go stopnia zaa

toszczeria oraz premi s8 ro?poTrrawane w

nie moze byd
stopniu wjakim jest
i pokryte. Koszty

sqjako koszty okresu w jakim zostaly poniesi
2e koszty k ptzekroczq

i ujmowanajako

finansowy, gdy warunki
ikaj4ce zbycia

traktowane jako leasing
na podstawie umo leasingu finansowego

leasingolvych. Powstaj
w bilansie w pozycji
i sig na czgst odsetk

iqzanra byla wielk
2e moina je

s4kapitalizowane zzasadari

s4 odnoszone w
wynikajqcym z umowy

zewngtrznego
go okresu cz*rsv,

do koszt6w

1-506 Chon6q ul. J. Maronia 44,
Katowicach 

fRS 
0000176582, NIP:

Infolinia: 0 801 980 020

skladnik6

S4d Rejonowy \tlffdzial Gospodarc?y -16-Zq Regon : 272X995(i

otr4rmanych lub nale?n
w ramach

towar6w ujmowana

e sig zgodrne z

moze by6 oszacowany,
wania realiz-acji

y jest zwykle jako
zawyjqtkiem sytuacji,

ia. Wszelkie nniany
u w jakim zostaNy

oszacowan1 przychody
wdopodobne, Zekoszty

z kontraktem
W pra'padku, kiedy istri

, spodziewana strata

ptzenosT4
ielem na leasingobiorcq.

sq traktowane jak aktyva
nabyci4 nie wyZszej j
z tego tytulu zobowi4pani

bowi4pania z ffirfua leasi
oraz czgSt kapitalowq
stale. Koszty finansowe

owai do odpowiedni
owoSci Sp6lki

zysk6w i strat przy
easingu.

w{rryunego z iem lub wytworzeni
aby mogty by6 zdatne
1a takich Srodk6w

zakladowy t7 667 034,88 PIJI| w

ustanowione prawo



az
uzyskane

Wszelkie
zysk6w i

Zyskna
udzialu

BieZqce
opodatko
zysku (
koszt6w
koszt6w i
s8
Podatek
zwrotowi

Na

a
opodatk
Rezerwa

przys*e

firmy lub
transakcji,
Rezerwa

wsp6lne
r6inrcy

WartoSd
bilansowy
dla reali
Podatek

Podatek
on pozycji
odroczony

ELKOP S. A.

www.elkop.pl, e-mail:
Infolinia: 0 801 980 020

oddania tych Srodk6 trwalych do uZytk
w wyniku kr6tkotermino inwestowania po

Srodk6w trwalych pomniej szajq wartoSd
zewngtrznego.

koszty finansowani zewngtrznego se
w okresi€, w kt6rym poniesione.

nn dzialalnoSci gospoda
ilarnoscl operacyJneJ
zyskach jednostek

y jest po uwzglgdni
ych, ale przed

finansowych.

siE: podatek bi

podatkowe jest iczane na podstawie
ia) danego roku . Zysk (strata)
) netto w zwtqzl<u z iem przychod6w

koszty ia przychod6w w
, kt6re nigdy nie podlegaly opodatko

w oparciu o stawki we obowiqguj4ce w
y jest wyliczany bilansowqjako

gzysAo5ci na r6znicach iedzv warto6ciami bi
iqcymi im warto$ciami i wyko

podatek odroczony jest od wszystkich
opodatkowaniu, skladnik aktyw6w z
do wysokoSci w jakiej jest prawdopodobne,

i podatkowe o rozpo ujemne r6izt'ttce przejS
podatkowe nie powstaj jeSli r6imica przejSci

z tytulu pierwotnego uj innego skladnika
nie ma urplywu ani na ik podatkowy ani na

tJrtutu podatku jest rczpozrra
powstalych w wyniku westycji w podmioty

igwzigcia, chyba Le S jest zdolna k
j$ciowej i jest i2 w daj4cej sig
siE nie odwr6ci.

ika aktyw6w z tytulu odroczonego
aw prrpadku, gdy spodzi przyszNe zyski
ji skladnika aktyw6w lub j czgSci nastgpuje jego

y jest wyliczany przy iu stawek podatko
e, gdy pozycja aktyw6w zostanie nealizowana I

jest ujmowany w zysk6w i strat,
ujptych bezpo5rednio w itale wlasnym. W q/m

o
nie

r6wnieZ rozliczarry o w kapitaty

-001-16-20, Rqon: 272549956

Przychody z in
ych $rodk6w a wtiqzane

skapitalizowanych

bezpoSrednio w

u koszt6w restrukl wyz.acj
uwzglgdnieniem koszt6w

(CIT) orazpodatek

podatkowego (podsta
r62ni sig od ksiggo

nastEpnych oraz
iu. Obciqzenta
roku obrotowym.

podlegaj qcy zartaceniu I
wymi aktywow i

ymi do wyliczenia

r62nic przej$cio
podatku odroczonego j

bgdzie moima pomniej
we. Pozycja aktyw6w I
powstaje z gnftu

w lub zobowiqpania
ksiggowy.

od przejSciolvych

i stowarzyszone
owad moment odwr6ceni

idziel pruyszNoSci r62ni

analizie nakrtdy dzieit
we nie bedq wystarczaj

kt6re bgdq o
zobowiqzanie stanie

pr4padkiem gdy
ostatnim wypadku

zakladowy L7 667 034,88 p[.N w

opodatkowaniu
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I

aktywa trwale I

takim
do
grunt6w,
kwotE
aktuali

Am

i budowle w procesie produkcji i dostarczania towar6w i
jak dla cel6w administracyjn wykarywane sa w
ponuueJ i w kolejnych o odpisy oraz utratq
Zwr e wartoSci wynikajqce z grunt6w, ynk6w i budowli uj
jest w ii kapitalu z akttnlizacji wyceny, za wyj4tkiem sytuacji,

wartoSci odwraca iej szy odpis rozpozllrany
podniesienie ujmowane jest r6wnie2

l wczesrueJszego . Obni2enie wartoSci
w i budowli uj jest jako koszt okresu wysoko Sci przewy Zsz.aj

wyceny tego aktyw6w ujetqw

iaprzeszacowanych i budowli ujmowanaj w rachunku zysk6w i
W m ie sprzeduiry lub uzytkowania
ni kwota przeszacowania tych aktyw6w

wego z akfinliz-acji y do zysk6w ych.
w budowie iece dla cel6w

yjnych, jak r6wnieZ dla ce w Jeszcze rue o ,ptezenlowane sQw
wytworzenia pomniej o odpisy ztytuLu utratywartoSci. Koszt
jest o oplaty oraz, dla lonych aktyw6w, o finansowania

Masryny,
bilansie o dokonane skumulo

oruz odpisy z grftu utraty r{anoSci.
i9 wylicza sig dla wszystkicti Srodk6w tnvalychz

budowie,
liniowej,

oszacowany okres ekonfm icmej przydatno5ci

Budynki i
Sprzgt
Srodki
Maszpy i

sq amortyzowane
okres ich
okres
Zyski lub raty wynikNe ze sprzedrty I fitcwidacji lub zaprzes

okreslane j ako r 6imica pom{ gdz y przy cho dani ze
ralych i s4 ujmowane * tact|unku zysk6w i strat.

uZytkowania Srodk6w

wedlug ceny nabycia

zakladowy 17 667 034,98 pt_N w

noSci inwestycyjne i
i inwestycyjne uznaje $iE nieruchomoSci, kt6re

-001- 16-20, Regon : 27254995e1

lansie wedlug ceny nabyci

w rachunku zysk6w i strat (
rachunku zysk6w i strat

ji kapitalu rezerwowego

ych budynk6w i budowl
najest bezpoSrednio

yjnych, wynajmu

momencie roTpoczgcia
frwalych.

trwale prezentowane sg

Srodk6w trwalvch
Srodk6w, uiyw aj4c metod

nie dlu2ej jednak

a warto$ciq netto

s4jako irfidNo
u na spodziewany



staje sig

ELKOP S. A.

www.elkop.pl, e-mail:
Infolinia: 0 801 980 020

wartoSci
Na kazdy
trwalego

ieri bilansowy Spolka
oelu stwierdzenia, czy nie

ich i. W przypadku, edy
warto$6 iwalna danego

W sytuacj gfly skladnik aktyw6w nie
stopniu ni ymi od przeplyw6w
sig dla aktyw6w generuj4cych
alrt5nvow.
w warto$ci niemateri

tego

wartoSci
na mo2li
Warto56

w

wadzany jest

wyst4pienia utraty
iwalna ustalana jest j

o koszty sprzedazy lu
j szacunku prryszlych

stopy uwzglEdniaj4cej
dla danego aktywa.

Jeheli odzyskiwalna jest ni
), wartoSd ksiEgowa

wartoSci jest ujmowana
y skladnik aktyw6w uj

jest jako obni wczesrueJSzego
ie gdy utrata wartoSci nastgpnie

aktyw6w (ub grupy aktyw6w)
nqj, nie wyhszej jednak

ustalon4 yby utrata wartoSci nie
utraty i ujmowane jest w
ptzeszaco iu-wtakimprzypadku
akhnli wyceny.

Zapasy sq wedfug ceny
i towar6w s€L wyceniane
o$zacowanej cenie
produkcj i oruz koszty

nabyvcy.

Aktywa i

e przeglqdu wartoSci skladnik6w maj4tku
wystgpuj4 przeslanki ece na mozliwoSd ufiafy

przeslanek, szacowana jegt
aktywow, w celu ia potencjalnego odpisu z

f e przeptyw6w p iEznych, kt6re s4 w znacmyfn
wanych przez inne analizg przeprowadza

kt6rej naleiry dany skladnik

o nieokre5lonym e uz5rtkowania test na utratg
o:*dodatkowo, gdy j 4 przeslanki wskazuj qce

kwota wyhsza z d wartoSci: wartoSi godziWa
wartoSd u4rtkowa. Ta ostatnia wartoSd odpowiada

wpienigZnych ontowanychprzy uzyciu
rynkow4 wartoSd pi w czasie oraz ryzyko

od wartoSci ksiggowej skladnika aktyw6w (lub
odzyskiwalnej. Strata z
wyst4pil a., ra wyj 4tkiern

pomniejszana do
koszt w okresi€, w

byl w wartoSci i (w6wczns utrath

wartoSd netto skladnika
jest do no j wyszacowanej wartoSgi

wartoSci netto tego ika aktyw6w jaka bylaby
tozpo?JJ,ana w ich latach. Odwr6cenie

utraty odnoszone jest na kapital z

nie wyZszych nih sprzedairy netto. Zapasy
wykorzystaniu metod FIFO. Cena spnedairy netto

pomrueJszoneJ o ie koszty konieczne do
ia zapas6w sprueda?y lub znalezierua

w momencie, gdy Sp6tkA

i nominalnej
i watpliwych o okresie
dochodzone na drodze

nie podlegal wczeSniqj

faN zakladowy L7 667 034,88 pl..N w calofoi oplacony.
-001-16-20, Regon : 272549956

o ile skladnik



odpisem
kwocie

paprery
wynikaj
okres.
w
wartoSci
skladnika

ELKOP S. A.

www.elkop.pl, e-mail:
Infolinia: 0 801 980 020

cje w papiery wartoSci e

i upadloSciowym zoslaly w pelnej kwocie objEte
z gttfu dostaw i uslug wyka4nvane se w bilansie w

w papiery wartoSciowewyceniane se poczqtlgowo wedlug ceny zakupu
j o koszty transakcji.

Inwestycj w papiery wartoSciowe kowane s4jako przezn1czone do obrotu lub dostgpne
do i wyceniane se na dzieft ilansowy wedlug wartoSqi godziwej. W przypadku gdy

iowe zaklasyfik zo.stltV jako przezrractln"-do obrotu, zyski i sfiaty
ze zniany wartoSci godzi ujmowane se w rachunku zysk6w i strat za dany

aktyw6w dostgpnych do , zyski i straty Wynikajqce ze ztniany ich
w kapitatach uZ do momentu sprzedairyweJ uJmowane sQ

lub rozpoznania wartoSci. W6wczas $kumulowane zyski lub straty
poprzednio w kapi talach s4 do rachunku zysk6w i strat za dany okres.

Kapitaty stanowiq kapitaly i tworzone zgodnie z obowiqzujqcym prawem,
wlaSci i ustawami oraz ze . Do kapital6w wlasnych zaliczane se lrrtrde
niepodzi zyski i niepokryte zlat ubieglych. Kapital zakladowy wykaznry jest w

zgodnej ze stafutem oraz do KRS w wartoSci rnominalnej. Kapital zapasowy
tworzony est z odpis6w zzysku umorzonej czESci zaplwonych zobowiqzaf objEtych

rezerwowy tworzony jest z odpis6w z zysku iiem trkladowym. Kapital
y na pokrycie strat bi . Na kapital z akttnlizasji wyceny odnosi siE:
iqr- z wyceny aktyw6w dostgpnych do sprzedt|y,

zptzeszacowama trwalych.

nia finansowe oraz enty kapitalowe
finansowe onz i kapitalowe sq klasyfikowane w zaleino$ci od ich

heSci i wynikaj qcej z um6w. Instrument tkapitalowy to umowa dajqca
prawo do w aktywach Sp6lki mniejszonych o wszystkie zobowi4Tania.

yty bankowe
kredyty bankowe wane sq w wartoSci uzyskanych urplyry6yy

pomniej o koszty bezpoSrednie ia Srodk6w. Koszty finansowe,lqcnlire z
prowzJ platnymi w momencie lub umorzenia oraz kosptami bezpoSrednimi
T.i,'CrWm laedyt6w, ujmowane sg w zysk6w i strat Wzy zastosowaniu metody

stopy procentowej i zwi q warto$6 ksiEgowq instrumentu z uwzglgdnienieme
splat w bieZqcym okresie.

Rezerwy tworzone, gdy na Sp6lce ci istniej4cy obowiryek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwan) lvynikajqcy ze zdanefi i gdy prawdoppdobne jest, Ze wypelnienie
tego spowoduje wyptywu Srodk6w uosabiajqcych korzy$ci

waf zobowiqganie.orazmoZna *iarygodnie

Elqktromonta2owe ELKOP Sp6lka Akqfi na, 11-506 Choz6w, ul. J. Maronia 44, Kapltal zakladowy 77 ffi7 034,88 PtJrl w caloSci oplacony,
Katowicach SRS 0000176582, NIp: 627-001-16-20, Regon : 272549956
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we $wiad czenia pracownicze
Krotkoterfninowe Swiadczenia pracownicze zawierajA wynagro dzenia oraz skladki na
ubezpieclenia spoleczne i ujmowane sqjako koszty w momencie zarachowania.

Dlugotenpinowe Swiadczenia pracownicze
Dtugotenlrinowe Swiadczenia pracowni cze sEto kwoty przyszlych korzySci, kt6re pracownik
ottryma vf zamian za {wiadczenie swoich uslug w bieZ4cym i przyszlych okresach. Skl adajq
siE na nip rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileus zowe wynikaj4ce z ukladu
zbiorowe$o pracy. Wycena aktuarialna tych rezerwjest aktualizowana corocznie.

Waluty obce
Transakcjp w walutach obcych s4 przeliczane po kursie obowi4Tujqcym w dniu transakcji. Na
dziefi bila{nsowy aktywa i pasywa pienigane przelicza siE wedlug kursu obowi47uj4".go ru
dziefi bilapsowy.

Zafiqdzanie ryzykiem finansowym
Dzialalno$6 Sp6lki wiq4e sig z okreslonymiryzykami finansowymi. Gl6wnymi instrumentami
finansowylmi s4 Srodki pieniEime i ich ekwiwalenty oraz zobotmryania i naleznoSci handlowe
wynikaj qc p z biezqcej dzialalno S c i go sp o darczej .

RY4rko walutowe
Sp6lka prQwadzi dziatalnoSd gospodarczqna terenie kraju, dlatego teZ nie wystgpuj e ryzyko
walutowe.

Ryzflko stopy procentowej
Sp6lka ni! jest nara2onanaryzyko stopy procentowej.

Ryzfko ptynnoSci
Na dzief filansowy plynnosd spolki nie jest zagrozona .

Ryzfko kredytowe
Gl6wne $zyko kredytowe Spolki zwrqzane jest przede wszystkim z naleznoSciami
handlowyrlri. Kwoty prezentowane w bilansie sq wartoSciami netto, po pomniejszeniu o odpisy
aktualizujqce, oszacowane przez kierownictwo Sp6lki na podstawie przeszlych dogwiadczen
oraz oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Ryzylko cenowe
W Sp6lce $ie wystgpuj e ryzyko cenowe.

Ryz/ko w zakresie podpisywanych um6w budowlanych
Moge_\ryttep16 zobowiqzania i naleznoSci warunkowe zwiqzane z nastgpujecymi ryzykami:l. rfizyko poniesienia kar kontraktowych z tlrtutu ewentuah";; 

-niedotrzymania

umolirnych termin6w realizacji umowy;
2:rV4V\o poniesienia dodatkolvych koszt6w i kar kontraktowych z tytufu ewentualnego
niena[ezytego wykonania przedmiotu umowy;
3. rylzyko poniesienia kar kontraktowych z t5rtulu ewentualnego niedotrzymania
umovfnych parametr6w technicznych przedmiofu umowy;

Pnedsiqbiorstwp ''"qT"J"B'""ffi"il3:-?H:ffi?.T*;-ili3f 
*"Tifr ilLd;,?"* J*,3i'i:3r11Tf-i?*-i;":?'rllfa?Xil' w catosci opraconv

Infolinia: 0 801 980 020



ELKOP S. A.
www.elkop.pl, e-mail : biuro@elkop. pl
Infolinia: 0 801 980 020

poniesienia ewenfualnych koszt6w napraw, remont6w, modernizacji w

5.
(ut
6.
od
7.

wnym okresie gwarancyj nym;
zyko realizowalnoSci aktyw6w w przypadku ewentualnej niewyplacalnoSci
oScio likwidacj i itp.) Zamawiaj qcego;
ko roszczehi kar powstatych w nastgpstwie ewentualnych zawieszeri /bdst4pieri
)wy przez jednqze stron umowy;

yko/szansa wystqpienia zobowiqzafi/naleimoSci powstalych w nastgpstwie zmian w
ie podatkowym, celnym itp. dokonanych w trakci e realizaciirzacJr umowy.
ko wystqpienia kar i roszczefrw nastgpstwie niedotrzymania warunkow umowy w

przekazania Zamawiajqcemu wymaganych gwarancJle
owyclr/ubezpieczeniowych zwrofu zaliczki or az dobrego wykonania umowy.

ko/szansa wyst4lienia dodatkovvych zobowrryan/nalezno5ci w nasigpstwie
we go r o zliczeni a wago we go z Zamawi aj 4c ym za zt ealizow any przedmi of umowy.

II. InfQrmacje uzupelniaj4ce o aktywach i pasywach.

l) D4. o strukfurze kapitalu podstawowego z wyodrgbnieniem akcji (dane o strukturze
wlapnoSci kapitalu podstawowego jednostki dominujecej, z wyodrEbnieniem udzial6w)
posiadanych ptzez jednostkg dominujqc4 i inne jednostki powig ane oraz o liczbie i
warltoSci nominalnej udzial6w (akcji), w tym uprzywilejowanych,

Na dzierfi snorzqdzenia sprawozdania wedtug wiedzy Sp6lki nie ma akcjonariusry
posiadajqcych wipcej nti,5o/o .

2) wartpS6 firmy lub ujemn4 wartoSd firmy dla kuzdej jednostki objEtej konsolid acjq.
osolno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokoSci dotychczas dokonanych
odpi !6w amorty zacyj nych,

nie trystQpila

Pzedsiebiorsh,ig EleKromonta2owe ELKoP Spolka Akryjna,41-506 Charz6w, ul. J. Maronia 44, KapitaN zakladowy 17 662 034g8 pLN w calo6cio;:lacony.
S4d Rejonowy Wydzial Gospodarcry w KatowicachdlRs 0000176582, NIp: 627-001-16-20, A*gon, 27:2549956
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j e liczbowe, zapewniaj qce por6wnywalno Sd danych sprawozdania finansowego

poprzed zajqcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy,

por6wnywalnym dla sprawozdania finansowego za okres 01.01.2010 -

10 jest okres od 01.01.2009 -31.12.2009 roku.

o istotnych zdarzeniach, jakie nastqpity po dniu bilansowym

a nie se uwzglgdnione w tymlidowanego sprawozdania finansowego,

Nie tepity

e o istotnych zdarueniach dotycz4cych lat ubieglych, ujgrfich

sk idowanym sprawozdaniu fi nansowym,

Nie

wy zakres zsnian wartoSci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, 'wartoSci

stan tychych i prawnych oraz inwestycji dtugoterminowych, zavirerajecy

w na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszenia i zmniejszenia zqfr;.ilu:

izacji wartoSci, nabycia, przemieszczeria wewngtrznego orazstan na koniec roku

obro wego, a dla majqtku amofizowanego - podobne przedstawienie stan6w i tytul6w

dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

le

Elektromonta2owe ELKOP Spotka Akofina, 41-506 Chon6w, ul" J, Maronia 44, KapitaN zakladowy t7 667 034,8e pllt w caNo$ci oplacony.
S4d Rejonowy \tlrVdzial Gospodarczy w lGtowicachll$ts CI000176582, NIP: 627-001-16-20, Regon: 272549956

Infol inia: 0 801 980 020

u,

5 ) i

7f,nl

Srodki

Kotly,
Urz4dzenia

techniczne,
maszyny
GT.III IV,V,VI

.01.2010 r.

52.427,02

889.165,49428.371,82 253.814,44 196.251,72



1.362.061,97 8.493.230,84

186.300,76

830.547,79

132.216,t2 19.293-43

387.t32-07 18t.243,77

WartoSd
Srodk6w
30.06.20r

3.913,372,61 I1.661,03 4.103.549,91

Warto5ci niematerialne

Stan na 01.01.2010 r. 98.663,29

Zakup wartoSci n iematerialnej

Likwidacj a wartoSci niematerialnej

WartoSd na 30.06.2010 r. 98,663r29

Umorzenia na 01.01.20010r. 78.415,t7

Umorzenia bieiqce 01.01.2010 do 30.06.2010 r. 13.887,64

Wyksiggowanie umorzenia skladnik6w zlikwidowanych

Umorzenia razem na 30.06.2010 r. 92.302,91

WartoSf netto na d2ierl30.06.2010 r. 6.360,49

Zgodnie z pnepisami, Srodki trwale podlegaj q pmeszacowaniu przy uiyciu stawek
okre5lonfich pzez Prezesa GUS lub do wartoSci rynkowej. Ostatnie pzeszacowanie
Srodk6w trwalych zostalo pzeprowadzone na dzieri I stycznia 1995 roku., Efekt
pnzeszacpwania zostal odniesiony na kapital rezerwory z aktualizacji rvyceny.

Amorfylacia wartoSci niematerialnych oraz nzeczowych aktyw6w trwalych
dokony{ana iest pmez okreSlony z g6ry okres uiytkowania, zgodnie z planami
amortyzfr.ii p"Vjttymi przez Sp6lkg zgodnie z zasadami znowelizowanej Ustawy z
dnia 29 fimeSnia 1994 roku o rachunkowoSci. W rachunku zysk6w i strat znajdluje sig
w pozycji B I - Amortyzacja .

Pzedsiqbiorstwo EleKromo_nta2owe ELKOP Spotka Akqjna,4l-506 Chorz6w, ul, J, Maronia 44, lGpital zakladowy t7 66j,034,,,g8 pLN w calo6cioplacony,,q1d Rejonowy \4rVdzial Gospodan:y w KatowicachllRs 0000176582. NIPI 627-001-15-20, lkgon: 272549956

Infol inia: 0 801 980 020



D
dnia

(w m2) 42.195

15 lutego I
Okre5la o a wysoko5d amortyzacji stanowiecej koszty uzyskania prrychod6w.

WartoS6 nt6w uiytkowanych wieczyScie

i nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powi4pane $rodk6w

ch, uzywanych na podstawie um6w najmu, dzieraawy i innych um6w, w tw z

um6w leasingu,

ia wobec budZetu panstwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego z tyfifiu
prawa wlasnoSci budynk6w i budowli,

9) dane o stanie rezerw i odpis6w aktualizacyjnych wedlug celu ich utworz,eria

ronwiqzaniu i stanieroku obrotowego, nviEkszeniach, wykorzystaniu,

koni roku obrotowego

na Swiadczenia emerytalne kr6tkoterminowa

ELKOP S. A.

www.elkop.pl, e-mail : biuro@elkop, pl
Infolinia: 0 801 980 020

atkowych przyimowane sq stawki amortyzacyjne, rvynikaj ece z ustawy z

roku o podatku dochodowym od os6b prawny chzp6Zniejszymi zmianami.

na dzierfl 01.01.2010 80.801136 zl
fszenie - 80.801136 zl

na dzieri 30.06.2010 0,00 zl

na Swiadczenia emerytalne dlugoterminowa
na dzieri 01.01.2010 0z l

0z l
0z lStanna dzieri 30.06.2010

na

na

Sta
Zm

Zm

- P

10) dane

Pzedsiqbiorstwo

rezerffiy
Stanna dzieri 01.01.2010

re
41.670,00 zl
41.670100 zl

0,00 zlStanna dzierfl 30.06.2010

odpisach aktualizujqcych wartoSd naleznoSci, ze wskazaniem stanu na pocz4tek

:romo-nta2owe ELKOP Spofka Akcyina,4l-506 Chon6w, ul. J. Maronia 44, Kapital zakladowy lz 667 034,g8 pLN w calo$cioplarcony.
Sqd Rejonowy Wydziaf Gospodarczy w Katowicach_KRs 0000176582, NIp: 62Z-001-16-20, i{*gont A725,+9956
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obrotowego, zwiQkszeniach, wykorzystaniu, rozwipaniu i stanie na koniec roku

is aktualizuj4cy naleino5ci
na 01.01.2010 - l,940,96416g zl

- 3.157 r71 zl
na 30.06.2010 - 1.937.806198 zl

odpisy aktualizuj qce koryguj q odpowiednie pozycj e bilansowe.

zobowiryan dlugoterminowych wedlug pozycji bilansu o pozostalym od dnia

bilr

nie stgpuj4

wego przewidywanym okresie splaty:

grup zobo*virryafi zabezpieczonych na maj4tku jednostek powiqpanych (ze

jego rodzaju),

Nie

13) zo

iQ.
wiryania warunkowe, w tym r6wniez udzielone przez jednostki powi4Tane

gwarance i porgczenia,takhe wekslowe,

l4) wy istotnych pozy cji ozynny ch i biernych rozl iczen miEdzyokresowych.

ia mipdzyokresowe czynne
: koszty okresu nastgpnego

272.523198 zl
- 272.523,98 zl

b)

c)

e o wsp6lnych przedsigwzigaiach, kt6re nie podlegajEkonsolidacji, w tym:

a) nazluiri zakre s i e dziaNalno Sc i wsp6 lne go przeds i gwzi gc i a,

towym udziale,

wsp6lnie kontrolowanych rueczowych sktadnik6w aktyw6w trwatych oraz

wartoSci terialnych i prawnych,

d) zo iqpaniach zacirynigtych na potrzeby przedsigwziEcia lub zakupu uzywanych

tzeczo skladnikow aktyw6w trwalych,

e) czgScizobowiryari wsp6 lnie zasi4gni gtych,

EleKromontaiowe ELKOP Spolka Akcfina, 4l-506 Chotz6w, ul. J" Maronia 44, Kapital zakiadowy L7 667 03,+,BB pll1 w calo6ci oplacony"
S4d Rejonowy WVdzial Gospodarczy w Katowicachl$S 0000176582, NIP: 627-001-16-20, 

'Regon: 
ZTZti'4ggS6
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uzyskanych ze wsp6lnego przedsiEwzigcia i kosztach z nimi zwiqzamych,

g) zo$owiqpaniach warunkc'wych i inwestycyjnych dotyczqcych wsp6lnego

przedsiEpuzigcia,

Nie wysttpujA

lv.
1) podzlaN wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysk6w i strat przychod6w netto ze

sprzqdury produkt6w, towartiw i material6w jednostek powi4Tanych wedlug ,Cziedzin

dzialllnoSci oraz rynk6w geo grafi czrry ch,

Tablica: Stnrktura i dynamikaprzychod6w ze sprzeduzy Emitenta

2) wys0ko66 i wyjaSnienie przyezynodpis6w aktualizuj4cych Srodki trwale,

Nie wysfepujQ.

3) wysolgoS6 odpis6w aktualizujqcych wartoS6 zapas6w,

- Odpis aktualizujQcy zapasy
sta4 na 01.01.2010 - 437.975,69 zl
rowr?za'no 12.471152 zl ( sprzedai, ,zlomowanie )
staq na 30.06.2010 - 425.50411721

Odpiq aktualizujQcy koryguje pozycj€ zapasy w bilansie

4) infongracje o przychodach, kosztach i wynikach dzialalnoSci zaniechanej w roku

Paedsiqbiorstwp EleKromonta2owe ELKOP Sprolka Akyjna, 41-5fl6 Chorsow, ul" .1. Maronia 44, tupit*l z*kladowy \? &b7 034,88 PLN w'xio$ciop*acony,
Sqd Rejonowy Wydzial Gospodarczy w Katawicachrf,RS iliJ{10176582. NIF: 6?7-0CI1-16-20, Regc,n: 2721549956

Infolinia: 0 801 980 020
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lub

ianej do zaniechania w roku nastEpnym,

puiQ.

finansowy grupy kapitalowoj oraz zysk/stratana I akcjg

bilansowa przypisana akcjonariuszom jednostki dominujQcej rvynosi

zl.

I akcjp jednostki dominujqcej wynosi 0,01 zl.

iona strata na I akcjp jednostki dominujQcej wynosi 0,00 zl.

6) dane o kosztach wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby, a w pnrypadku

strat w wariancie kalkulacyjnym oia skonsolidowanego rachunku zysk6w i

rodzajowych:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)

obcych,

6w i oplat,

ia material6w i energii,

i innych Swiadczeri,

koszt6w rodzajowych,

Nie

7 ) k wytworzenia Srodk6w trwaitych w budowie omz Srodk6w trwalych na wlasne

potrzeby,

Nie

8) poni w ostatnim roku i planowane na nastgpny rok naklady na niefinoosow€, aktywa

trwale; ie nale?y wykazat poniesione i planowane naklady na ochrong $rodo'wiska,

Elektromonta2owe ELKOP Spolka Akcyjna, 4,1-505 Choz6w, ul, J, Maronia 44, Kapital zakladowy 17 667 03tSS PLlrl w calo$ci oplacony.
s4rt Rejonowy WVdzial Gospodartzy w Katowicachl$ls 0000176582, NIP: 627-001-16-?0, Regon: 272549956
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o zyskach i stratach nadzwy czajnych, z podzialem na losowe i pozostale,

Nie wy$tgpuje.

12) pod{tek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwy czajnych,

v.

1 3) pod{tek dochodoorry

rwnych w roku 2010 wynosila L9 o/o ,
roku osiqgnpla stratg podatkow4 wobec
od os6b prawnych . Sp6lka rnie tworzyla

chodowego zgodnie z zasad4 ostroinoSci
wyceny fnie widzqc moiliwo5ci jego aktywowania.

w przyltadku skonsolidowanego sprawo zdania finansowego sporz qdzonego za c,kres, w

ci4gu kt6re$o nastqpilo polqczenie j ednostki powi qzanej :

a) jezeli polqczenie zostalo rczliczone metod4 nabycia:

- naa{e (firme) i opis przedmi<>tu dzialalnoSci sp6lki przejgtej,
- liczbp, wartoSd nominalnq i rodzaj udziat6w (akcji) wyemitowanych w celu polilczeni4
- ceng przejgcia wartoSd aktyw6w netto wedlug wartoSci godziwej spolki przejgtej na

dzie{ polqczenia, wartoSi firmy lut ujemnej wartoSci firmy i opis zasadjej amortyzacji,

b) jezeli poNqczerue zostalo rczliczone metodqlqczenia udzial6w:
- n-*Y (firmy) i opis przedmiotu dzialalnoSci sp6lek, kl6re w wyniku pol4czenia zostaly

wyk{eSlone z rejestru,

- liczbf, wartoSd nominalnqi rcdzaj udzial6w (akcji) wyemitowanych w celu poklczenia,
- przyfhody i koszty, zyski i straty oraz zrniany w kapitalach wlasnych pol4c;zonych

spol$k za okres od poczqtku roku obrotowego, w ci4gu kt6rego nastqpilo pril4czranie, do

dnia polqczenia,

Nie qrstppuje.

vI.

1) infon[nacje o transakcjach z jednostkami powi4panymi,

Przedsiqbiorstwo Elektromonta2owe ELKOP Spc*ka Akoflna, 41-505 Chorz6w, ul, J. Maronia 44, KapitaN zakladow t7 667 034,,gg pltrl w caloSci op{acony.
Sqd Rejonowy Wldzial Gospodarcry w tGtowicach-KRs 0000176582, NIp: 627-001_16-20, Regon: Z7Z!i4ggS6
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Sp6lka EL EKO SYSTEMS S.A. z siedzibq w Chozowie jest sp6lkq zalleZnq w
stosunku po sp6lki PE Elkop S.A.. Pzedmiotem dzialalnoSci podstawoweli sp6lki
zaletneijeft pmede wsrystkim projektowanie budowlane, urbanistyczne i terchnollogiczne
, wykonylanie rob6t og6lnobudowlanych .

Obroty ,ryL EKO SYSTEMS S.A. w wysokofici2.232r29 zlwynikaj qz tytuhr uslug
niemateriflnych. W rozliczeniach pomipdzy jednostkq dominujQcQ a jednosl;k4znleLnq
stosowano ceny rynkowe.

Na dziefi Q0.06.2010 roku wzajemne zobowiqzania i nale2noSci z EL-F-KO SYISTEMS
S.A. nie wfstepujrt.

ELKOP ApMINISTRACJA Sp6tka z Ogranic zonq Odpowiedzialno5ciq w Chon:owie
prry ul. J. Maronia 44.

Przedmiotpm dzialalno5ci jest wynajem i zarzqdzanie nieruchomo5ciami wlarsnynni
lub dziertawionymi.

:JA SP. Z O.O rvyniosly:

Na dzieri 3p.06.2010 r. pozostajq nieuregulowane transakcje na kwotp:

Naleino$ci - 685,09 zl

Zobowi{zania - 46.616,08 zl.

2) w prztpadku wystgpowania niepewnoSci co do mozliwoSci kontynuowania dzia*alnoSci

jednostki powiqpanej, opis tych niepewnoSci oraz stwierdzenie, ze taka niepewnoS6

wystEpuje, jak r6wnieZ wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawrera

korekty FtV zwiqzarre; informacja powinna zawieral r6wnieZ opis podejmowanych bqdl

planowafrych przez jednostkg dominuj4cq zrraczqcego inwestora lub jednostki

podporz{dkowane dzialafi maj4cych na celu eliminacjg niepewnoSci.

Kontyluacja dzialalnoSci w ciqgu najblDsrych 12 miesi€cy w grupie kapitalowej PE

Elkop q.A. nie jest zagroLona .

2) w pr{ypadku gdy inne informacje ni? wymienione powyzej moglyby w istotny spos6b

upty[ed na oceng sytuacji maj4tkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek

powipany ch, na\e?y uj awni6 te informacj e,

PzedsiqbiorstwQ Elektmmonta2owe ELKOP Spolka Akcfina, 41-506 Chorz6w, r.rl. J. Maronia 44, lftpital zakladowy 17 667 034,88 pll',t w calo6ci oplacony.
sad Rejonowy Wldzial GospodaruT w lGtowicachlry$ 0000176582, NIP: 627-001-16-20, Regon: 272549956

Infol in ia:  0 801 980 020
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ELKOP S. A.

www.elkop, pl, e-mail : biuro@elkop.pl
Infolinia: 0 801 980 020

Snienie struktury Srodk6w pienigznych przyjgtych do rachunku przeplyw6w

Qznych' a w przypadku gdy rachunek przeptywow pienigznych sporzqdz:ony jest

bezpoSredniq dodatkowo nalezy przedstawid uzgodnienie przeplyw6w pieni gz-

netto z dzialalnoSci operacyjnej, sporzqdzone metod4 poSrednizu w przypadku

pomigdzy nriananri stanrrr niekt6rych pozycji w bilansie oraz zmianami tych

pozycii vtykazanymi w rachunku przeplyw6w pienigznych nalezy wyja"{ni6 ich

pienipZne w kasie - 619,31zl
-375.272112 zLunku bankowym

ym w roku obrotowyrn zatrudnieniu, zpodzialem na grupy zawodowe,

iach, lqczrie z \4rynagrodzeniem z zysku, wyplaconych lub nale inych

bom wchodz4cym w sklad organ6w zarzqdzajqpych i nadzoruj4cych sp6lek

(dla kazdej grupy osobno) orazpolyczkach i Swiadczeniach o podobnym

udzielonych osobom wchodz4cym w sklad organ6w zarzqdzal4cych i

iqcych sp6lek handlowych (dla kuzdej grupy osobno), za wskizaniem

6w oprocentowania i termin6w splaty.

Elektromonta2owe ELKOP Spoika Akcyjna, 41-506 Choz6w, ul. J. Maronia 44,l€rpilrrl zakladowy 77 667 03{Ag PLlrl w calo$ci oplacony.
Sqd Rejonowy \t$dzial Gospodarczy w Katowicachl$fs 0000176582, NIP: 527-001-16-20, Regon: 272549956

Infolinia: 0 801 980 020

Wyszczeg6lnienie Przeciptne zatrudnienie

Pracownicy umyslowi

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

Za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 r.



ELKOP S. A.

I t l - vvww.elkop.pl, e-mail : biuro@elkop.pl

itentf Wynagrodzenie w zl obci4Zaj4ce Udzielone
poiyczki

koszty zysk tantiemy kwota do splaty

71.000,00

Nadzon j4cych 88.838,69

Wf.. Dape o osobach zorzqdzajqcych i nadzorujqcych oraz akcjonariuszacltr Spdlki
dominfijqcej

Og6lna liczba akcji wynosi nadzien30.06.20l0 roku -35.334.068 szt. akcji o
wartoScfl nominalnej 0,50 PLN .

Zgodnie z i[formacjami posiadanymi przez Sp6lkg nadzien3O czerwcaz}l0 rokujak rownieZ
na dziefi spprzqdzenia informacji nie ujawnil sig Zaden akcjonariusz posi adajqcy co naimniej 5
o/o og6lnej l]iczby glos6w na walnym zgromadzeniu Sp6lki .

Na dzie$ sporzqdzenia raportu czlonkowi e zarzqdu posiadaj4 akcje sp6lki PE ELKC)P SA w
iloSci 382.q00 srt- Prezes Zaruqdu- Gabriela Derecka.

Chorz6w, Qnia27 sierpieii 2010 r. Z  A R Z  A D

Anna Kaj kowska -Wiceprez es Zarzqdu
Jacek Koralewski-Wiceprez es Zarzqdu

O5wiad pzenie Zarzqdu o dn oS n ie p rzyj etych zasad rach u n kowo S ci

Zarz4dPP ELKOP Sp6lka Akcyjna oSwiadcza, ze wedle jego najlepszej wiedzy, p6hoczne skr6cone
rtdz skonsolidowane p6hocme spralvozdanie
ie z obowi4gujqcymi zasadami rachunrkowo5ci
y sytuacjg maj4tkow4 i finansowe PE E;lkop SA
ransowe oraz,Ze sprawozdanie Zarz4du zawiera

prawdziwy Qbraz sytuacji Grupy Kapitalowej PE ELKOP Spotka Akcyjna.

O5wiad(zenie Zarz4du o zgodnoSci z MSR i MSFF

Przedsiqbiorstwq *'oqT"J.ffiff 

"il3:-?Hll#tr,T;-,Hif 
ryi* ilbJd,T?',"#:,ift,?$:flr1lY;-i"#iJ":1ig;ilf$Puli\ w 'cnrosciopraconv

Infolinia: 0 801 980 020

lmi$ inazwisko stan na dzieh
30.06.2010

1.120.000 a



ELKOP S. A.
www.elkop.pl, e-mail : biuro@elkop,pl
Infolinia: 0 801 980 020

Zarad ELKOP SA o6wiadcza,2e p6hoczne sprawozdanie finansowe zostalo sporz4dzone F
zastosowan zasad wyceny aktywow i pasyw6w oruz pomiaru wyniku finansowggo netto

zgodnie z Migdrynarodowymi Standardami Rachunkowo$ci i Migdzynar.odowymi
SprawozdawczoSci Finansowej z uwzglgdnieniem przepis6w o publicznym obrocie

papleraml l .

odnoSnie wybonr podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaniaie Zarzqdu

Rada N Grupy Kapitalowej PE ELKOP Sp6lka Akcyjna dokonala wyboru podmiotu, kt6ry
il przegl4d i ocenil p6hoczre sprawozlanie finansowe PE ELKOP SA oraz Grupy
ELKOP, podmiotem tym Biuro Biegtych Rewident6w Sp. z o.o OPINIA w Plocku , ul.

okreSlon

Dzialkowa
NIP _ 774

0 wpisana w KIBR pod poz. 799, KRS 0000142540,
r0-12-394.

Zarzqd ELKOP SA i Grupy Kapitalowej PE ELKOP potwierdza,, Ze podmiot uprawniony do
badania
wybrany

finansowych dokonujqcy badania rocznego sprawozdania finansowego zostal
z przepisami prawa oruz 2e podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujqc;r badania

tego spra ia fmansowego spelniajq warunki do wydania bezstronnej i niezaleznej opinii.

osoby
reprezen Sp6lke

Jacek ewski -Wiceprezes Zanqdu
Anna Kajk - Wiceprezes Zarzqdu

EleKromontaiowe ELKOP Spolka Akcyjna, 41-506 Choz6w, ul, J. Maronia zl4, KapitaN zakladowy L7 667 034,88 PLN w calo6ci optacony.
S4d Rejonowy Vlfrdziat Gospodarczy w lGtowicactbbRs 0000176582, NIP: 627-001-16-20, Regon: 272549956

Infolinia: 0 801 980 020
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Biuro Bieglych Rewidenfiiw Sp. z o.o.

O P I N I A
09-402 Plock, ul. Dzialkowa 10, tel./fax 24262-50-41

KRS:llO00l4254l) IIUP: 774-f0-12.394

Spolka wPr]sana w KIBR pod p*. 799 na listE podmiot6w uprav.'nionych do badania qprawozdan finanrsowych

RAPORT NIE ZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

z pnntl4du skniconego Snid rocmego skon solid owanego sprawozdania fi nan sowego
obejmujecego okrcs od 0l stycaia 2010 r. do 30 czelwca 2010 r.

Dla: Akcjonariusry iRady Nadzorczej

GRUPY
P rzedsipbiorstwo Elektromo nta Low e E LKOP S. A.

o wprowadfenie do sprawozdania finansowego
o bilans spQrzadzony na dziefr 30 czerwca 2010 roku, ktory po stronie aktywow i

pasywow famyka siq sum4 13. 4',16 tys. zl
o rachunek 4rskow i strat za okres od 0I.01 .2010 do 30.06.2010 zamykaiqcy sig

strat4 nettp w wysokofci 1.389 tys. zl
o zestawi.nF. ̂ian w kapitale wtasnym za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. wykazujqce

zmniejszefrie kapitalu wlasnego o kwotq 1.389 tys. zl
o rachunek przeptyw6w pienig2nych za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 wykazuje

zwigkszeriie stanu Srodk6w pienigzrych o kwotg lll3 tys. zl
o dodatkoqre informacje i objasrienia

Skonsolido sprawozdanie finansowe zostdo sporz.q{zone metodq pehq.
Za zgo tego skr6conego Sr6drocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowe f\o z

Standardu Rachunkowofci 34,,Sr6dro crrasprawozdawc;2ofd
finansowa", kil6ry zostal zatvierdzony przezUnig Europejske i innymi obowiagujacymi przepisami
odpowiada
Naszvm iem bylo dokonanie przeglsu tego sprawozdania.



Nadzoru fiowego w dniu 3l marca 2010 r. @iuletyn nr 69 z7 cznnxca}}IO r. uryd any przez
Bieglych Rewident6w)Krajow4I

Standardy obowipek zrylanowania iprznprowadzstraprzegl4du w taki sposob, aby
uzyskai wanapewno5i, ze spraurozdatie finansowe nie zawiera istonrych
nrepr woscr.

r standard6w Rewizji Finansowej uaydanych prz.ezKrajow4 Radg Bieglych
, Uchwda Nr 160813812010 z dnia 16 lutego 2010 r. z.frwrerdznnych przgzKomisjg

rrowadziliSmy 916\ mie drog4 anatiry danych sprawodania finansowego, v,'gl4du w
owe atakhe wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa orazos6b

odpowi za finanse i rachwrkowo5d Spolki"
Zakres i

o Krajo
Rewidento

Przegl4d p
ksiggi rach

podstaw o

Standardu

ubieglych
aZ 40,7yo
roku oraz

rach
mozemy

rScr roczrego sprawozAanafrransowego orazo jego rzetelno6ci i jasno$ci, dlatego nie
dac takiej opinii o zalqsznnym sprawozdaniu.

Na po ne przeprowadzonego przegledu nie zidenffiowali6nry nitczngo, co nie pozv,roliloby
ze skr6cone Sr6drocrre skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostdostwierd'i6,

przygoto , wo wszystkich istotnych aspektactr, ago&rie z tvymogami Miqd4ynarodo\vego
:hunkowofci 34 ,,Sr6drocma sprawozdawczo6d finansowd', ktory zostal
przez Unig Europejsk4

Pragniemy uwagq na ewentualne zagrozenie dla kontynuacji dzialalno$ci Spolki.

'da przepil4du sprawozdania finansowego istotnie r6zri sig od badaf lez4cych u
ii wyrazanej o zgodnofici zwymag4iqgyrri zastosowania zasadami (polrtykq)

dczas przegledu informacj e oraz analizapodstawo!rych parametr ow z danych
sprawozdaniu na 30.06.2010 r. wynika" 2e kontynuacja dziatalnoSci rnoZe byd

zagroTnna,ponrewaz zaangainwany mEqtek nie przynosi spod"iewanych korzy5ci
Sffia generuje straty, $rma strat zalpilhocze 2010 r. i niepokryte zlat
i 15.458 tys. zl, kt6re po pokryciu kapitatem zapasowym t r *t,r",t-udi stanowiq

rrto6cr kapitalu podstawowego (akryjnego). Wskazniki plynno$ci finansowej w ZO0g
I p6hoczu 20lO r. ksztaltujq sle na niskim poziomie, co ozlacza problemy z
iq i obstugq bieZqpego zaduenia Spolki.

I
A l
t ' . ^
/  I  i ' l

i vr\
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Elektromonta2owe
S.A w Cbrzowie - Spffia zxhlinq
Spotra z o.o. w

sig oddziehrie z U Skarbowym.

RO BIECI ,YCH
TdW "0PlNlA<<Sp.zo.o.lock,  u l .  Dzialkowa 10

x924.262-.50,41.....
iot upraumiony do

ia qprawozdaf

, wpisany na listE
uprawnionych pod
nr 799

finansowego

dzialqiqpa od kwietnia 201

biegrv REi
nr ewid. 904
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Biuro BiegIWh Rewidentriw Sp. z o.o.
O P I N I A

09-402 Plock, ul. Dziatkowa 10, tel./fa;r 24 262-50-41
KRS:filfi)142ffi ITIP: 77+10-12-394

w KIBR pod poz. 799 natirte pod-iotO

RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

z pruegl4du slariconego Snidrocaego sprawozd ania fi nansowego
obejmujQcego okres od 0l stycznia ZOl0 r. do 30 czeryca 2010 r.

Dla: Akcjonariuszy iRady Nadzor czej

Przedsipbiorstwo Elektromontaiowe E LKop S.A.

o wpro do sprawozdania finansowego
y na dziefr 30 czerwc a z0r0 roku, kt6ry po stronie aktywow i
sig sum4Er.7ns.rrv.rr. 'r,.t 

l2.7l|/.'sk6w i strat za okres od 01.0r.2010 do 30.06 .zolo zamykqiqgy sp
w wysoko5ci 1.J99
znrian w kapitale udasnym za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. wykaz,kapitalu wlasrego o kwotg lJ99

Nadzoru

standard6w Rewizji Finansowej rvydanych prz'zKrajow4 Radg Bieglych
Uchwala Nr l60S13812010 z dnia 16 lutego 2010 r. zatwierdzonych prorKomi
fiowego w dniu 3l marca2010 r. @iuletyn nr 69 z7 cznrutcazotO i uaydany p
Bieglych Rewident6w)

o bilans
pasywow

o rachunek
strat4

,ZN

, z l
e
, z l

zl

o zesta

o rachrurek zeptyw6w pieniqznych za okres od 01.01.2010 do ia.o6.z0l0 urykazuje
$Tu Srodk6w pienigzrych o kwotg 130o dodatko informacje i objaSnienia

wymogailu
tego skr6conego Sr6drocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z
ti gdzynaro dowego Standardu Rachunkowosci I +,,SiOdro cmasprawozdawczo 66

zmmeJ

Za zgodno66

o Krajowych
Rewident6w,

finansowa", ry zostal za*ierdmny prrt*E unie Europejske i innymi obowiagulqcyrm przepi
zqd Spolki.odpowiada

Nasrym bylo dokonanie przeglldu tego sprawozdania_

Krajowql


