
WPROWADZIENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ELKOP S.A.
ZA OKRES OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 ROKU


A. Firma i grupa  ELKOP S.A.

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.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza Elkop SA, która jest jednostką
dominującą i obejmuje konsolidacją następujące jednostki zależne:

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)


Akcje jednostki dominującej znajdują się w obrocie na rynku nieurzędowym – sektor według klasyfikacji GPW w Warszawie „budownictwo”.


B) Czas trwania działalności emitenta i jednostek grupy kapitałowej
	
Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej działają na czas nieoznaczony.

C) Okresy, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2005-31.12.2005.
	
C1) Skład organów jednostki dominującej	

1.Zarząd jednostki dominującej

W dniach od od 01.01.2005 do 03.11.2005 r. Zarząd Elkop pracował w następującym składzie:

Czesław Koczorek		- Prezes Zarządu
Wojciech Kuchciński		- Członek Zarządu
Stanisława Hołub		- Członek Zarządu

W dniach od 04.11.2005 do 31.12.2005 r. Zarząd Elkop pracował w następującym składzie:

Czesław Koczorek		- Prezes Zarządu

2. Rada Nadzorcza Spółki dominującej 

W dniach od od 01.01.2005 do 27.06.2005 r. Rada Nadzorcza Elkop pracowała w następującym składzie:
 
Tomasz Jochim
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Paweł Kalata
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tadeusz Kozubski
Sekretarz Rady Nadzorczej
Dorota Sibilska
Członek Rady Nadzorczej,
Jarosław Piwiszkis
Członek Rady Nadzorczej,.

W dniach od od 28.06.2005 do 31.12.2005 r. Rada Nadzorcza Elkop pracowała w następującym składzie:

- Tomasz Jochim
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Kalata
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Jolanta Belina vel Bylina
Sekretarz Rady Nadzorczej
- Dorota Sibilska
Członek Rady Nadzorczej,
- Jarosław Piwiszkis
Członek Rady Nadzorczej,.


D) Łączne dane sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres obrotowy  sporządzone zostało jako suma sprawozdań jednostki dominującej i jednostek zależnych, skorygowana o wyłączenia wzajemnych operacji i sald i inne korekty konsolidacyjne.



E) Połączenie spółek

Zagadnienie nie dotyczy grupy kapitałowej ELKOP S.A.

F) Kontynuacja działalności

Kontynuacja działalności w grupie kapitałowej ELKOP S.A. jest zagrożona. Zagrożenie to jest spowodowane brakiem dostatecznych na miarę możliwości grupy kapitałowej przychodów z podstawowej działalności jednostek wchodzących w skład grupy. W celu eliminacji zagrożenia jednostki podejmują działania w następujących kierunkach;

	pozyskania dużych rentownych kontraktów,
	intensyfikacji działań marketingowych ,
	pozyskania inwestora strategicznego ,
	zawierania umów o współpracę z innymi przedsiębiorstwami o podobnym profilu działalności w celu wspólnej kompleksowej realizacji kontraktów,
	dalszego ograniczania  kosztów funkcjonowania jednostek poprzez doskonalenie organizacji pracy i dostosowywania jej do potrzeb rynku, odnawiania i unowocześniania środków produkcji oraz prowadzenie odpowiedniej polityki personalnej,
	poszukiwanie nowych rynków zbytu .  


F1) Struktura organizacyjna Grupy kapitałowej ELKOP 

L.p.
Wyszczególnienie
Elektrownie Wiatrowe S.A.
EL-EKO Systems S.A.
1
Procent posiadanych udziałów
30%
56%

2
Stopień udziału w zarządzaniu
30%
56%

G) Wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP S.A. posiada:
	pakiet akcji Spółki Akcyjnej  „Elektrownie Wiatrowe „z siedzibą w Pieńkowie-Postomino w ilości 216 720 sztuk, co stanowi 30 % udziału w kapitale zakładowym-Spółka stowarzyszona


	pakiet akcji  Spółki Akcyjnej EL-EKO Systems z siedzibą w Chorzowie, w ilości

   72 800 sztuk, co stanowi 56 % udziału w kapitale zakładowym-Spółka zależna

H) Porównywalność sprawozdań oraz korekty wynikające z opinii podmiotów uprawnionych do badania

Prezentowane sprawozdanie finansowe zostały sporządzone przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości przez spółkę zależną i stowarzyszoną

I) Zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, ustalenie wyniku finansowego, zasady konsolidacji sprawozdań finansowych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Roczne sprawozdanie finansowe   zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W celu zapewnienia porównywalności .Dane porównywalne obejmujące sprawozdania finansowe za rok 2004. 
oraz bilans sporządzony na dzień 31.12.2004r. zostały przekształcone zgodnie z MSSF. 
Elkop  S.A. począwszy od dnia 01.01.2005r.  sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 

Przekształcenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF zostało przedstawione w informacji dodatkowej .

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, a 
najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę przedstawione zostały poniżej. 

Inwestycje w jednostki zależne i podmioty stowarzyszone 
Jednostka zależna jest to jednostka gospodarcza (w tym jednostka nie będąca spółką handlową jak np. spółka osobowa), która jest kontrolowana przez inną jednostkę (dominującą). Kontrola, ta istnieje wówczas, gdy jednostka ma bezpośredni lub pośredni wpływ na politykę finansową i operacyjną podmiotu, który pozwala jej na osiąganie korzyści ekonomicznych z działalności tego podmiotu. 
Inwestycje w jednostkach zależnych ujmuje się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w cenie nabycia. Cała wartość bilansowa inwestycji jest poddawana testom na utratę wartości zgodnie z MSR 36. 
Podmiotem stowarzyszonym jest jednostka, na którą Spółka dominująca wywiera znaczący 
wpływ, lecz nie sprawuje kontroli, uczestnicząc w ustalaniu zarówno polityki finansowej jak i operacyjnej podmiotu stowarzyszonego. 
Udziały finansowe w podmiotach stowarzyszonych wyceniane są przy wykorzystaniu metody  praw własności, za wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja jest klasyfikowana jako przeznaczona do zbycia. 
Dla każdej kategorii inwestycji stosuje się jednakowy sposób ujęcia. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub niebędące: 
• kredytami i należnościami, 
• instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu wymagalności, 
• aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. 

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 
Aktywa trwałe (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do zbycia wyceniane są po niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonych o koszty związane ze sprzedażą. 
Aktywa trwałe i grupy aktywów netto klasyfikowane są jako przeznaczone do zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa będzie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego ciągłego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do zakończenia transakcji sprzedaży w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji. 

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. 

Leasing 
Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. 
Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. 
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa 
Spółki i są wyceniane w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe dzieli się  na część odsetkową oraz część kapitałową, tak, by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone do rachunku zysków i strat, chyba że można je przyporządkować do odpowiednich aktywów - wówczas są kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki dotyczącymi kosztów obsługi zadłużenia, przedstawionymi poniżej. 
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w rachunek zysków i strat przy 
zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu. 

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) 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. 

Rzeczowe aktywa trwałe 
Grunty, budynki i budowle użytkowane w procesie produkcji i dostarczania towarów i usług jak również dla celów administracyjnych wykazywane są w bilansie według ceny nabycia, pomniejszonej w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utratę wartości. Zwiększenie wartości wynikające z przeszacowania gruntów, budynków i budowli ujmowane jest w pozycji kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, za wyjątkiem sytuacji, gdy podwyższenie wartości odwraca wcześniejszy odpis rozpoznany w rachunku zysków i strat (w takim przypadku podniesienie wartości ujmowane jest również w rachunku zysków i strat ale do wysokości wcześniejszego odpisu). Obniżenie wartości wynikające z przeszacowania gruntów, budynków i budowli ujmowane jest jako koszt okresu w wysokości przewyższającej kwotę wcześniejszej wyceny tego składnika aktywów ujętą w pozycji kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny. 
Amortyzacja przeszacowanych budynków i budowli ujmowana jest w rachunku zysków i strat. 
W momencie sprzedaży lub zakończenia użytkowania przeszacowanych budynków i budowli, nierozliczona kwota przeszacowania dotycząca tych aktywów przenoszona jest bezpośrednio z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny do zysków zatrzymanych. 
Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych, jak również dla celów jeszcze nie określonych, prezentowane są w bilansie wg kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt wytworzenia zwiększany jest o opłaty oraz, dla określonych aktywów, o koszty finansowania zewnętrznego .
Amortyzacja dotycząca tych środków trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich użytkowania, zgodnie z zasadami dotyczącymi własnych aktywów trwałych. 
Maszyny, urządzenia, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe prezentowane są w bilansie w wartości kosztu historycznego pomniejszonego o dokonane skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości. 
Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych z pominięciem środków trwałych w budowie, 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% 
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej użyteczności, odpowiednio jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu. 
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków 
trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat. 

Nieruchomości inwestycyjne 
Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło 
przychodów z czynszów lub / i utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany 
przyrost ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są według ceny nabycia 
pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz z tytułu utraty wartości. 

Utrata wartości 
Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości netto składników majątku 
trwałego w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. 
W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. 
W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test na utratę wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości. 
Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyższa z dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego aktywa. 
Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów), wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym wystąpiła, za wyjątkiem sytuacji, gdy składnik aktywów ujmowany był w wartości przeszacowanej (wówczas utrata wartości traktowana jest jako obniżenie wcześniejszego przeszacowania).
W momencie gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub grupy aktywów) zwiększana jest do nowej wyszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich latach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest w przychodach, o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej przeszacowaniu - w takim przypadku odwrócenie utraty wartości odnoszone jest na kapitał z aktualizacji wyceny. 

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. 

Kapitały 
Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, 
właściwymi ustawami oraz ze statutem. Do kapitałów własnych zaliczane są także niepodzielone 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. 

Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe 
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. 

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. 

Waluty obce 
Transakcje w walutach obcych są przeliczane po kursie obowiązującym w dniu transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pieniężne przelicza się według kursu obowiązującego na dzień bilansowy.

Zarządzanie ryzykiem finansowym 
Działalność Spółki wiąże się z określonymi ryzykami finansowymi. Głównymi instrumentami finansowymi są środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz zobowiązania i należności handlowe wynikające z bieżącej działalności gospodarczej. 

Ryzyko walutowe 
Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie kraju, dlatego też nie występuje ryzyko walutowe. 

Ryzyko stopy procentowej 
Spółka nie jest narażona na ryzyko stopy procentowej. 

Ryzyko płynności 
Na dzień bilansowy płynność  Spółki jest zagrożona , jednakże pomyślne zawarcie układu z wierzycielami powinno pozwolić  na odzyskanie płynności finansowej. 

Ryzyko kredytowe 
Główne ryzyko kredytowe Spółki związane jest przede wszystkim z należnościami handlowymi. Kwoty prezentowane w bilansie są wartościami netto, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, oszacowane przez kierownictwo Spółki na podstawie przeszłych doświadczeń oraz oceny  aktualnej sytuacji ekonomicznej. 

Ryzyko cenowe 
W Spółce nie występuje ryzyko cenowe. 



Zasady konsolidacji w Grupie Kapitałowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elkop S.A. jest sporządzone w oparciu o sprawozdania jednostkowe spółki Elektrownie Wiatrowe S.A. w Postominie oraz EL EKO SYSTEMS S.A. w Chorzowie. 
Spółka zależna  EL EKO SYSTEMS S.A. konsolidowana jest metodą pełną natomiast spółka
stowarzyszona  Elektrownie Wiatrowe S.A. metodą praw własności .

W skład skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. weszły wielkości ze sprawozdania podmiotu dominującego i sprawozdań podmiotów zależnych objętych 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;
.




J) Średnie kursy wymiany złotego

	pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone zostały wg. średniego kursu EURO na dzień 31.12 2005 r. ogłoszonego przez NBP tj. 3,8598. Na dzień 31.12.2004 r. kurs wynosił 4,0790.

pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zostały wg. kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego objętego raportem tj. 4,0233 .Średni kurs za 2004 r. wynosił 4,5182.

	do przeliczeń zastosowano następujące średnie kursy EURO: 

Styczeń 
4,0503
Luty
3,9119
Marzec
4,0837
Kwiecień
4,2756
Maj
4,1212
Czerwiec
4,0401
Lipiec
4,0758
Sierpień
4,0495
Wrzesień
3,9166
Październik
3,9893
Listopad
3,9053
Grudzień
3,8598

K) Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EUR

Przeliczone podstawowe dane finansowe zawiera tabela we wstępie SA-RS 2005.

L) Dodatkowe objaśnienia 

Informacje o instrumentach finansowych 

Nie występują.

	Charakterystyka aktywów i zobowiązań finansowych


	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Nie występują.

	Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Nie występują.

	Kredyty


Nie występuje.

	Informacja o kosztach odsetek od zobowiązań finansowych

Nie występują.

	Instrumenty pochodne

Nie występują.

	Dane o zobowiązaniach pozabilansowych


§	Zastaw na akcjach Elektrownie Wiatrowe S.A. w wysokości 600 tys.zł

	Udzielone gwarancje i poręczenia

Nie występują.

	Zobowiązania wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występują.


	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

Nie występują.

	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 

Nie występują.

	Poniesione oraz planowane nakłady inwestycyjne


Grupa kapitałowa poniosła nakłady inwestycyjne  w wysokości 7 tys. zł na zakup licencji .

W obecnej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej w najbliższym okresie nie planuje się istotnych inwestycji..

	Informacje o transakcjach w Grupie Kapitałowej


Obroty z EL EKO SYSTEMS S.A. w wysokości 11.956,00 zł zł wynikają z tytułu wykonanych robót kablowych.
Na dzień 31.12.2005 roku wzajemne zobowiązania i należności z EL-EKO SYSTEMS S.A. wynoszą   2.563,16 zł

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano następujących przekształceń:
Ø	Wyłączono wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą,
Ø	Wyłączono wzajemne należności i zobowiązania,
Ø	Wyłączono przychody i koszty operacji gospodarczych między jednostkami objętymi konsolidacją,
Ø	Obliczono kapitał własny udziałowców mniejszościowych,

	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

	
Przedsięwzięcia takie nie wystąpiły.

	Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitena, z podziałem na grupy zawodowe


Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2005 roku w Grupie Kapitałowej Elkop-u S.A. wyniósł 88 osób, w tym:
- w jednostce dominującej Elkop S.A. - 82 osób,
-	w jednostce konsolidowanej Elektrownie Wiatrowe – 5 osoby
-	w jednostce konsolidowanej EL EKO SYSTEMS S.A. – 1 osoba

	Informacja o wynagrodzeniach członków Zarządów i Rad Nadzorczych w Grupie Kapitałowej ELKOP S.A.


a) osoby zarządzające:


Prezes Zarządu -Czesław  Koczorek       -   146 tys zł,
Członek Zarządu-Wojciech Kuchciński  -  106 tys.zł
Członek Zarządu- Stanisława Hołub        -   84 tys.zł

                                        Razem            -    336 tys.zł



b) osoby nadzorujące:

W dniach  od 01.01.2005 do 27.06.2005 r. Rada Nadzorcza Elkop pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący RN – Maksymilian Kostrzewa           -  9 tys.zł
Zastępca Przewodniczącego RN  -Przesór Franciszek  -  7 tys.zł
Sekretarz RN-Tadeusz Kozubski			      - 8 tys.zł
Członek RN- Paweł Janowski			      - 7 tys.zł			
Członek RN- Krystyna Skolkowska                              -  4 tys.zł
                                    Razem			      - 35 tys.zł	

W dniach  od 28.06.2005 do 31.12.2005 r. Rada Nadzorcza Elkop pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący RN – Tomasz Jochim		     -  4 tys.zł
Zastępca Przewodniczącego RN  -Paweł Kalata	     -  7 tys.zł
Sekretarz RN- Jolanta Belina vel Bylina		      - 1 tys.zł
Członek RN- Dorota Sibilska 			      - 2 tys.zł			
Członek RN- Jarosław Piwiszkis                                    - 2 tys.zł
                                  Razem			   	   - 16 tys.zł


	Informacje o wartości udzielanych zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji członkom Zarządów, Rad Nadzorczych i ich rodzin 


	Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej ELKOP S.A. nie udzielały zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji członkom ich Zarządów i Rad Nadzorczych oraz członkom ich rodzin.

	Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

 
Nie wystąpiły

	Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

 
W Grupie kapitałowej ELKOP S.A. zdarzenia takie nie miały miejsca

	Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 


Nie dotyczy

	Informacja o korektach od poziomu inflacji


Sprawozdanie finansowe  nie podlegały korekcie wskaźnikiem inflacji.

	Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 



Korekty dotyczące przekształcenia sprawozdania finansowego za okres 28.07.2004 – 31.12.2004  tak jakby sprawozdanie finansowe było sporządzane zgodnie z MSSF polegają na:

	przeniesieniu z bilansu do ewidencji pozabilansowej wieczystego użytkowania gruntów 

Aktywa poz. A III 1b        - 288.150,00 zł
Pasywa poz. D IV 2          - 288.150,00 zł

	Ustaleniu stopy dyskontowej należności pozostawionych jako zabezpieczenie 

Aktywa poz. B II 2a         -   5.589,17 zł
Pasywa poz. A IX            -   5.589,17 zł
       
	W rachunku zysków i strat za okres 28.07.2004 – 31.12.2004 skorygowano amortyzację wieczystego użytkowania gruntów 

Poz. B I                       -     7.244,74 zł
Poz. D III                    -     7.244,74 zł
       
	W rachunku zysków i strat za okres 28.07.2004 – 31.12.2004  -  ustaleniu stopy

dyskontowej należności pozostawionych jako zabezpieczenie
    Poz. E III                     +    5.589,17 zł 
       
	W rachunku zysków i strat za okres 28.07. 2004 – 31.12.2004 – dokonano korekty o naliczenie rezerwy na gwarancje i rękojmie  

Poz. E III                      +   65.710,00 zł
       
	W bilansie na dzień 31.12.2004 – dokonano korekty zysku netto o naliczone rezerwy na gwarancje i rękojmie 

Pasywa poz. D I 3           +   65.710,00 zł
Pasywa poz. B IX            -  65.710,00 zł

	W rachunku zysków i strat za okres 28.07. 2004 – 31.12.2004 – dokonano korekty o naliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze   

Poz. E III                      +   288.317,57 zł
   
	 W bilansie na dzień 31.12.2004 – dokonano korekty zysku netto o naliczone rezerwy na świadczenia pracownicze  

Pasywa poz. A IX            +  288.317,57 zł

       Wprowadzone zgodnie z MSSF korekty przedstawione powyżej spowodowały zmianę 
       Straty netto roku 2004 :
            Pasywa Poz. A IX               - 359.616,74  zł                          

	Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości


Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2005 Spółka sporządziła zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W punktach w których MSSF nie precyzują zasad stosuje się Ustawę o rachunkowości.

	Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ na wynik

 
Zagadnienie nie dotyczy grupy kapitałowej  ELKOP S.A.

	Połączenie spółek


Zagadnienie nie dotyczy grupy kapitałowej ELKOP S.A.

20.1. Dzień bilansowy, na który sporządzono sprawozdanie finansowe

Dniem bilansowym, na który sporządzone jest sprawozdanie finansowe wszystkich jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest 31 grudnia 2005 r.

20.2. Korekty z tytułu odmiennych zasad i metod wyceny

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie dokonywano korekt z tytułu odmiennych zasad i metod wyceny. Wszystkie jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przyjmują metody i zasady wyceny zgodne ze stosowanymi w jednostce dominującej ELKOP S.A.

21. Wyłączenie jednostek podporządkowanych

W skonsolidowanym sprawozdaniu nie wystąpiły wyłączenia z konsolidacji jednostek podporządkowanych.

