
QSr 4/2008ELZAB
skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr    4 / 2008
kwartał    /      rok

                            (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność  wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 4   kwartał roku obrotowego 2008   obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie  zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie  zł

data przekazania: 2009-02-27

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

41-813 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość )

ul. Kruczkowskiego 39
(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83
(telefon) (fax)

zalog@elzab.com.pl www.elzab.com.pl
(e-mail) (www)

6480000255 270036336
(NIP) (REGON)

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR
4 kwartał(y) 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-10-01 do 
2008-12-31

4 kwartał(y) 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-10-01 do 
2007-12-31

4 kwartał(y) 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-10-01 do 
2008-12-31

4 kwartał(y) 
narastająco / 
2007 okres od 
2007-10-01 do 
2007-12-31

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 68 641 66 432 19 433 18 808
 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 933 9 942 2 529 2 815
 III. Zysk (strata) brutto 1 869 9 104 529 2 578

 IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego -1 7 214 0 2 042

 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 495 9 077 2 036 2 175
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 780 -2 186 -427 -524
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 985 -6 305 -715 -1 511
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 730 586 894 140
 IX. Aktywa razem 56 376 58 790 13 512 14 090
 X. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 6 106 6 918 1 463 1 658
 XI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 12 045 11 769 2 887 2 821
 XII. Kapitał  własny 38 225 40 103 9 161 9 611
 XIII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 307 5 307
 XIV. Liczba akcji 16 137 050 1 613 705 16 137 050 1 613 705
 XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł  / EUR) 0,00 4,47 0,00 1,27
 XVI. Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł  / EUR) 2,36 24,74 0,57 5,93

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
 XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 844 55 772 16 377 15 790
 XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 699 9 884 2 746 2 798
 XIX. Zysk (strata) brutto -1 081 7 522 -306 2 130
 XX. Zysk (strata) netto -3 004 5 630 -850 1 594
 XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 259 9 525 1 979 2 283
 XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 771 -1 989 -424 -477
 XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 985 -6 517 -715 -1 562
 XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 3 503 1 019 840 244
 XXV. Aktywa razem 55 176 61 208 13 224 14 670
 XXVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 885 6 487 1 410 1 555
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QSr 4/2008ELZAB
 XXVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 8 606 9 077 2 063 2 175
 XXVIII. Kapitał  własny 40 685 45 644 9 751 10 940
 XXIX. Kapitał  zakładowy 22 143 22 143 5 307 5 307
 XXX. Liczba akcji 16 137 050 1 613 705 16 137 050 1 613 705
 XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,19 3,49 -0,05 0,99
 XXXII. Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,52 28,29 0,60 6,78

 XXXIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok poprzedni (w zł / 
EUR) 2,45 0,59

Raport powinien zostać  przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji 
informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis
SA Qs IV kwartał 2008 GRUPA ELZAB.pdf skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ELZAB

SA Q IV kwartał  2008 ELZAB.pdf sprawozdanie finansowe ELZAB SA

informacja SA Qr IV 2008.pdf informacja dodatkowa do QSr IV kwartał  2008

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-02-27 Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2009-02-27 Jerzy Malok Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu
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GRUPA ELZAB QSr IV kwartał 2008 w tys. zł

  BILANS               (tys. zł)

AKTYWA 31.12.2008 31.12.2007

A.  Aktywa trwałe (długoterminowe) 18 887 33 342
1. Rzeczowe aktywa trwałe 10 782 18 376
2. Wartość firmy 4 312 10 783
3. Wartości niematerialne 2 502 3 107
4. Długoterminowe aktywa finansowe 405 118
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 768 773
6. Długoterminowe należności 118 185
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 30 217 25 448
1. Zapasy 11 696 12 476
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 12 620 10 368
               w tym: rozliczenia miedzyokresowe 139 127
3. Należności z tytułu podatku dochodowego 236 269
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 665 2 335

C. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 7 272 0

Aktywa razem 56 376 58 790

PASYWA 31.12.2008 31.12.2007

A.  Kapitał własny 38 225 40 103
1. Kapitał podstawowy 22 143 22 143
2. Akcje własne -1 996 0
3. Kapitały zapasowe 19 757 14 122
4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -450 -570
5. Zyski zatrzymane, w tym: -1 373 4 222
   5.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych -1 372 -2 992
   5.2. Zysk/strata netto bieżącego roku obrotowego -1 7 214
6. Udziały mniejszości 144 186
B. Zobowiązania długoterminowe 6 106 6 918
1. Rezerwy 2 373 2 419
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 194 189y g p g
3. Długoterminowe kredyty bankowe 3 539 4 118
4. Rozliczenia międzyokresowe 192
C. Zobowiązania krótkoterminowe 12 045 11 769
1. Rezerwy 1 298 1 116
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 1 430 1 328

3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 1 558 1 386

4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 7 759 7 939
               w tym: rozliczenia miedzyokresowe 309 154
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0

Pasywa razem 56 376 58 790
0 0

Wartość księgowa 38 081 39 917
Liczba akcji 16 137 050 1 613 705
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,36 24,74

Komisja Nadzoru Finansowego  1



GRUPA ELZAB QSr IV kwartał 2008 w tys. zł

POZYCJE POZABILANSOWE  31.12.2008 31.12.2007

1. Zobowiązania warunkowe 68 426
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 68 426
- zabezpieczenie umowy leasingu operacyjnego 66 66
- subwencja rządowa MICRA METRIPOND KFT 358
- wezwanie zapłaty PTK Centertel (sprzeciw Medesy) 2 2
Pozycje pozabilansowe, razem 68 426

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT               (tys. zł)

 WARIANT KALKULACYJNY  

IV kwartał  / 
2008 okres od 
2008-10-01 do 

2008-12-31

4 kwartały  / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 

2008-12-31

IV kwartał  / 
2007 okres od 
2007-10-01 do 

2007-12-31

4 kwartały  / 2007 
okres od 2007-01-
01 do 2007-12-31

 DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 
A.  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 416 68 641 17 157 66 432 
B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 12 070 42 268 10 590 40 050 
C.  Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A–B) 7 346 26 373 6 567 26 382 
D.  Koszty sprzedaży 1 393 4 834 1 235 3 982 
E.  Koszty ogólnego zarządu 3 726 13 112 3 779 13 241 
F.  Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E) 2 227 8 427 1 553 9 159 
G.  Pozostałe przychody 312 969 657 1 345 
H.  Pozostałe koszty 399 463 122 562 
I.  Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H) 2 140 8 933 2 088 9 942 
J.  Przychody finansowe 102 4 302 52 228 
K.  Koszty finansowe 186 4 895 198 1 066 
L.  Odpis wartości firmy 0 6 471 0 0 
M.  Zysk/strata brutto (I+J-K-L) 2 056 1 869 1 942 9 104 
N.  Podatek dochodowy 550 1 912 472 1 916 
O.  Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (M-N) 1 506 -43 1 470 7 188 
P. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej 0 0 
R. Zysk/strata netto za rok obrotowy (O+P) 1 506 -43 1 470 7 188 
P d j / 0 0Przypadający/a na: 0 0
Akcjonariuszy jednostki dominującej 1 536 -1 1 488 7 214 
Udziały mniejszości -30 -42 -18 -26 
Zysk (strata) netto zannualizowany -1 7 214
Liczba akcji 16 137 050 1 613 705
- zysk na 1 akcję z wyniku finansowego na działalności kontynuowanej 0,00 4,47
- zysk na 1 akcję z wyniku finansowego na działalności zaniechanej 0,00 0,00

Komisja Nadzoru Finansowego  2



Grupa ELZAB SA Qr IV kwartał 2008 r. w tys. zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ 

ELZAB 
Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitały zapasowe

Różnice kursowe z 
przeliczenia 
jednostek 

podporządkowanych
Zyski zatrzymane, w 

tym:

Skumulowane 
zyski/straty z lat 

ubiegłych

Zysk/strata netto 
bieżącego roku 

obrotowego Razem Udziały mniejszości Razem
stan na 01.01.2008 22 143 0 14 122 -570 4 222 4 222 39 917 186 40 103
- z podziału zysku 5 630 -5 630 -5 630 0 0
- zysk/strata netto za okres -1 -1 -1 -42 -43
- różnice kursowe 120 0 120 120
- korekta z tytułu MSR (rozwiązanie 
rezerwy na różnice w amortyzacji w 
wycenie środków trwałych) 42 42 42 42
- nabycie akcji własnych w celu 
umorzenia -1 996 0 -1 996 -1 996
- sprzedaż, likwidacja środków 
trwałych 5 -5 -5 0 0
- zaokrąglenie -1 -1 -1 -1
stan na 31.12.2008 22 143 -1 996 19 757 -450 -1 373 -1 372 -1 38 081 144 38 225

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ 

ELZAB

Różnice kursowe z 
przeliczenia 
jednostek Z ski atr mane

Skumulowane 
ski/strat lat

Zysk/strata netto 
bieżącego rok

3

ELZAB 
Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitały zapasowe

jednostek 
podporządkowanych

Zyski zatrzymane, w 
tym:

zyski/straty z lat 
ubiegłych

bieżącego roku 
obrotowego Razem Udziały mniejszości Razem

stan na 01.01.2007 22 143 0 11 646 -446 3 604 3 604 36 947 213 37 160
- z podziału zysku 2 431 -2 431 -2 431 0 0
- wypłata dywidendy z zysku netto -3 954 -3 954 -3 954 -3 954
- zasilenie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych -200 -200 -200 -200
- zysk/strata netto za okres 7 214 7 214 7 214 -26 7 188
- sprzedaż, likwidacja środków 
trwałych 45 -51 -51 -6 -6
- różnice kursowe -124 0 -124 -124
- korekta z tytułu MSR (rozwiązanie 
rezerwy na różnice w amortyzacji w 
wycenie środków trwałych) 40 40 40 40
- zaokrąglenie 0 0 -1 -1
stan na 31.12.2007 22 143 0 14 122 -570 4 222 -2 992 7 214 39 917 186 40 103
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GRUPA ELZAB QSr IV kwartał 2008 w tys. zł

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH               (tys. zł)

METODA POŚREDNIA

IV kwartał  / 
2008 okres od 
2008-10-01 do 

2008-12-31

4 kwartały  / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 

2008-12-31

IV kwartał  / 
2007 okres od 
2007-10-01 do 

2007-12-31

4 kwartały  / 2007 
okres od 2007-01-
01 do 2007-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/ strata netto 1 536 -1 1 488 7 214
Korekty o pozycje: 1 251 8 496 1 011 1 863
Udziały mniejszości -30 -42 -18 -26
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 690 2 773 661 2 812
Odpis wartości firmy 0 6 471 0 0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych -45 -62 51 43
Koszty i przychody z tytułu odsetek 154 617 160 469
Przychody z tytułu dywidend 0 0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej 8 -28 12 20
Zmiana stanu rezerw -27 91 -462 -126
Zmiana stanu zapasów -57 1 005 774 -1 334
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych -474 -2 213 651 450
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 981 -649 -494 -237
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy -910 -1 826 -844 -2 066
Podatek dochodowy wykazany w rachunku wyników 550 1 912 472 1 916
Inne korekty 411 447 48 -58
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 787 8 495 2 499 9 077
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych 1 37 30 31
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 17 68 16 73
Wpływy z tytułu odsetek 0 0 -6 15
Wpływy z tytułu dywidend
Spłaty udzielonych pożyczek
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych

-540 -1 598 -657 -2 305

Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych 0 -287 0Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych 0 287 0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
Inne
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -522 -1 780 -617 -2 186
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z kredytów i pożyczek 957 4 203 -29 3 790
Inne -429 39 -17 10
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów 0
Spłata kredytów i pożyczek -1 132 -4 519 -948 -5 548
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki 0 0 0 -3 953
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym
Nabycie akcji własnych 0 -1 996
Zapłacone odsetki -154 -617 -153 -583
Inne -47 -95 -7 -21
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -805 -2 985 -1 154 -6 305
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 
środków pieniężnych

1 460 3 730 728 586

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek 
okresu

4 205 1 935 1 207 1 349

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu 5 665 5 665 1 935 1 935
w tym: środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka 
(faktoringowego)

0 422 0 314
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ELZAB S.A. SA-Q IV kwartał 2008 w tys. zł

  BILANS               (tys. zł)

AKTYWA  31.12.2008  31.12.2007 
A.  Aktywa trwałe (długoterminowe) 16 963 35 324 
1. Rzeczowe aktywa trwałe 8 473 16 071 
2. Wartości niematerialne 2 470 3 062 
3. Długoterminowe aktywa finansowe 5 194 15 299 
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 708 707 
5. Długoterminowe należności 118 185 
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 30 941 25 884 
1. Zapasy 8 963 9 062 
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 16 495 14 809 
               w tym: rozliczenia miedzyokresowe 134 88 
3. Należności z tytułu podatku dochodowego                   236    269 
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 247 1 744 
C. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży

7 272 0 

Aktywa razem 55 176 61 208 

PASYWA  31.12.2008  31.12.2007 
A.  Kapitał własny 40 685 45 644 
1. Kapitał podstawowy 22 143 22 143 
2. Akcje własne -1 996 0 
3. Kapitały zapasowe 19 757 14 122 
4. Zyski zatrzymane, w tym: 781 9 379 
        4.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych 3 785 3 749 
        4.2. Zysk/strata netto bieżącego roku obrotowego -3 004 5 630 
B. Zobowiązania długoterminowe 5 885 6 487 
1. Rezerwy 2 350 2 406 
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 115 106 
3 Długoterminowe kredyty bankowe 3 420 3 9753. Długoterminowe kredyty bankowe 3 420 3 975 
C. Zobowiązania krótkoterminowe 8 606 9 077 
1. Rezerwy 1 186 952 
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe 1 238 1 155 
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych 555 555 
4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 5 627 6 415 
               w tym: rozliczenia miedzyokresowe 34 60 
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0

Pasywa razem 55 176 61 208 

Wartość księgowa              40 685               45 644    
Liczba akcji       16 137 050          1 613 705    
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                  2,52                 28,29    

POZYCJE POZABILANSOWE   31.12.2008  31.12.2007 
Zobowiązania warunkowe                     66                      66    
 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)                     66                      66    
 - zabezpieczenie umowy leasingowej                     66                      66    
Pozycje pozabilansowe, razem                     66                      66    

Komisja Nadzoru Finansowego 1



ELZAB S.A. SA-Q IV kwartał 2008 w tys. zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT               (tys. zł)

 WARIANT KALKULACYJNY  IV kwartał  / 2008 4 kwartały  / IV kwartał  / 4 kwartały  / 
 DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 

A.  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 641 57 844 14 727 55 772 
B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 10 180 35 015 9 108 33 275 
C.  Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A–B) 6 461 22 829 5 619 22 497 
D.  Koszty sprzedaży 855 2 806 544 2 401 
E.  Koszty ogólnego zarządu 3 086 10 940 3 143 11 000 
F.  Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E) 2 520 9 083 1 932 9 096 
G.  Pozostałe przychody 185 819 525 1 182 
H.  Pozostałe koszty 169 203 13 394 
I.  Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H) 2 536 9 699 2 444 9 884 
J.  Przychody finansowe 129 296 94 550 
K.  Koszty finansowe 140 11 076 2 246 2 912 
L.  Zysk/strata brutto (I+J-K) 2 525 -1 081 292 7 522 
M.  Podatek dochodowy 521 1 923 444 1 892 
N.  Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M) 2 004 -3 004 -152 5 630 
O. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej 0 0 0 0 
P. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+O) 2 004 -3 004 -152 5 630 

Zysk (strata) netto zannualizowany -3 004 5 630 
Liczba akcji 16 137 050 1 613 705 
- zysk na 1 akcję z wyniku finansowego na działalności kontynuowanej -0,19 3,49 
- zysk na 1 akcję z wyniku finansowego na działalności zaniechanej 0,00 0,00 

Komisja Nadzoru Finansowego 2



ELZAB SA SA Qr IV kwartał 2008 r. w tys. zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 
WŁASNYM ELZAB S.A. Kapitał podstawowy  Akcje własne Kapitały zapasowe

Zyski zatrzymane, w 
tym:

Skumulowane 
zyski/straty z lat 

ubiegłych

Zysk/strata netto 
bieżącego roku 

obrotowego Razem
stan na 01.01.2008 22 143 0 14 122 9 379 9 379 45 644

- z podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość) 5 630 -5 630 -5 630 0
- zasilenie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych 0 0
- wypłata dywidendy z zysku netto 0 0
- zysk/strata netto za okres -3 004 -3 004 -3 004
- sprzedaż, likwidacja środków 
trwałych 5 -5 -5 0
- korekta z tytułu MSR (rozwiązanie 
rezerwy na różnice w amortyzacji w 
wycenie środków trwałych) 42 42 42
- nabycie akcji własnych w celu 
umorzenia -1 996 0 -1 996

-1 -1 -1

3

-1 -1 -1
stan na 31.12.2008 22 143 -1 996 19 757 781 3 785 -3 004 40 685

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 
WŁASNYM ELZAB S.A. Kapitał podstawowy  Akcje własne Kapitały zapasowe

Zyski zatrzymane, w 
tym:

Skumulowane 
zyski/straty z lat 

ubiegłych

Zysk/strata netto 
bieżącego roku 

obrotowego Razem
stan na 01.01.2007 22 143 0 11 646 10 339 10 339 44 128

- z podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość) 2 431 -2 431 -2 431 0
- zasilenie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych -200 -200 -200
- wypłata dywidendy z zysku netto -3 954 -3 954 -3 954
- zysk/strata netto za okres 5 630 5 630 5 630
- sprzedaż, likwidacja środków 
trwałych 45 -45 -45 0
- korekta z tytułu MSR (rozwiązanie 
rezerwy na różnice w amortyzacji w 
wycenie środków trwałych) 40 40 40
stan na 31.12.2007 22 143 0 14 122 9 379 3 749 5 630 45 644
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ELZAB S.A. SA-Q IV kwartał 2008 w tys. zł

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH               (tys. zł)

METODA POŚREDNIA
IV kwartał  / 2008 
okres od 2008-10-
01 do 2008-12-31

4 kwartały  / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 

2008 12 31

IV kwartał  / 
2007 okres od 
2007-07-01 do 

2007 12 31

4 kwartały  / 
2007 okres od 
2007-01-01 do 

2007 12 31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/ strata netto 2 004 -3 004 -152 5 630
Korekty o pozycje: -35 11 263 2 903 3 895
Amortyzacja środków trwałych 277 1 155 346 1 380
Amortyzacja wartości niematerialnych 325 1 342 230 997
Utrata wartości firmy 0 0
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych 0 0
Koszty i przychody z tytułu odsetek 119 517 137 417
Przychody z tytułu dywidend 0 0
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej 9 10 365 2 095 2 103
Zmiana stanu rezerw 5 137 -444 -109
Zmiana stanu zapasów -352 99 4 -1 003
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych -707 -1 687 549 293
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych 668 -788 369 145
Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat 521 1 923 444 1 892
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy -910 -1 841 -837 -2 059
Inne korekty 10 41 10 -161
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 969 8 259 2 751 9 525
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych 1 37 0 1
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych 17 68 16 73
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 0 0
Wpływy z tytułu odsetek 0 0 0 0
Wpływy z tytułu dywidend 0 0 0 100
Spłaty udzielonych pożyczek 0 0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 540 1 589 529 2 163
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych 0 287 0 0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych 0 0
Udzielone pożyczki 0 0
Inne 0 0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -522 -1 771 -513 -1 989
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z kredytów i pożyczek 1 047 4 010 -174 3 483
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów 0 0
Spłata kredytów i pożyczek 1 119 4 482 972 5 530
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki 0 0 0 3 953
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym 0 0
Nabycie akcji własnych 0 1 996 0 0
Zapłacone odsetki 119 517 137 517
Inne 0 0
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -191 -2 985 -1 283 -6 517
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i 
ekwiwalentów środków pieniężnych

1 256 3 503 955 1 019

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek 
okresu

3 991 1 744 789 725

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec 
okresu

5 247 5 247 1 744 1 744

w tym: środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka 
(faktoringowego)

0 422 0 397

Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku 6 000 6 000
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF 

IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
 

 
Informacje podstawowe 

 
 
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. 
ul. Kruczkowskiego 39 
41-813 Zabrze 
Tel. +48 32 272 20 21 
Fax. +48 32 272 25 83 
www.elzab.com.pl 
 
Audytor: Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. 
 
EKD: 3002 - produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji 
EKD: 2620 – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (wg nowej klasyfikacji EKD) 
REGON: 270036336 
NIP: 648-000-02-55 
GIOŚ: E0000414WZ 
KRS 95317: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy  
Kapitał zakładowy: 22 142 962,40 PLN 
Kapitał opłacony: 22 142 962,40 PLN 
 
Skład Zarządu: 
Paweł Dudziuk – Prezes Zarządu (od 28.10.2008 r.) 
Jerzy Biernat – Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Generalny (od 28.10.2008 r.), Prezes Zarządu 
(do 28.10.2008 r.) 
Jerzy Malok – Członek Zarządu 
Jan Chadam – Członek Zarządu (od 18.07.2008 r. do 19.12.2008 r.) 
 
Skład Rady Nadzorczej: 
Dawid Marek Sukacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Jerzy Ciesielski – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Marcin Dobrzański – Członek Rady Nadzorczej (od 25.06.2008 r.) 
Jan Kopański – Członek Rady Nadzorczej (od 19.02.2009 r.) 
Andrzej Dudziuk – Członek Rady Nadzorczej (od 19.02.2009 r.) 
Jarek Astramowicz – Członek Rady Nadzorczej (od 19.02.2009 r.) 
Artur Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do 19.02.2009 r.) 
Piotr Karmelita – Członek Rady Nadzorczej  (do 19.02.2009 r.) 
Dariusz Krzysztof Wiatr – Członek Rady Nadzorczej (do 19.02.2009 r.)  
Włodzimierz Andrzej Pacześny – Członek Rady Nadzorczej (do 25.06.2008 r.) 

 
 
Spółka notowana na GPW od 13.05.1998 r.   
Rynek notowań: podstawowy 
Sektor: informatyka 
System notowań: ciągłe 
Segment: 5 PLUS 
Spółka przystąpiła do Programu 
Wspierania Płynności  
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF 

IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
 
 

INFORMACJA DODATKOWA 
do SA Qr za IV kwartał 2008 r. 

 
Zgodnie z art. 91 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 
 
Pkt 3. W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów 
oraz pomiaru wyniku finansowego należy dodatkowo, w skróconym kwartalnym sprawozdaniu 
finansowym, zamieścić wyjaśnienie, na czym polegała zmiana, uzasadnić jej dokonanie i podać jej 
wpływ na wynik finansowy i kapitał własny. 
Pkt 4. informacja dodatkowa, przedstawiającą informację o zasadach przyjętych przy sporządzeniu 
raportu, w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz 
informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie 
i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, 
dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów 
 
Przedmiotem publikacji jest rozszerzony skonsolidowany raport za czwarty kwartał 
2008 r., który zawiera jednostkowe skrócone sprawozdanie kwartalne ELZAB S.A. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie jednostkowe ELZAB S.A. 
zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie są nam znane żadne 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę 
Kapitałową ELZAB oraz przez ELZAB S.A. 
 
Walutą funkcjonalną jak i sprawozdawczą spółek krajowych jest Złoty Polski (PLN).  
Walutą funkcjonalną MICRA METRIPOND KFT z siedzibą na Węgrzech jest Forint 
Węgierski (HUF).  
Dane ujęte w sprawozdaniu finansowym wykazywane są w  tys. zł. 
Może wystąpić przypadek podawania danych z większą dokładnością 
 
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ELZAB za okres sprawozdawczy od 
dnia 01.10.2008 r. do 31.12.2008 r. zawiera:  

• Bilans wg stanu na 31.12.2008 r. oraz dane porównywalne na 31.12.2007 r.  
• Rachunek wyników za okres od 01.10.2008 r. do 31.12.2008 r. i za porównywalny 

okres od 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r. oraz za okresy narastające od 01.01.2008 r. do 
31.12.2008 r. oraz za okres porównywalny od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 

• Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.10.2008 r. do 31.12.2008 r. i za 
porównywalny okres od 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r. oraz za okresy narastające od 
01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz za okres porównywalny od 01.01.2007 r. do 
31.12.2007 r. 

• Zestawienie zmian na kapitale za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz za 
okres porównywalny od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,  

• Informację dodatkową w zakresie określonym w art. 91 pkt. 3 i 4 Rozp. Min. Fin. z 
dnia 19 października 2005 r., 

• Pozostałe informacje dodatkowe w zakresie określonym w art. 91 pkt. 6, 8 i 9 Rozp. 
Min. Fin z dnia 19 października 2005 r. 
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF 

IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
 
W skład Grupy Kapitałowej ELZAB w IV kwartale 2008 r. i w porównywalnym okresie 
IV kwartału 2007 r. wchodziły następujące podmioty zależne: 

− Konsorcjum Handlowe GENEZA SYSTEM S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach 
– udział ELZAB S.A. 76 %,  

− MEDESA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – udział ELZAB S.A. 100 %, 
− MICRA METRIPOND KFT z siedzibą na Węgrzech – udział ELZAB S.A. 92,18 %, 
− ELZAB SOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – udział ELZAB S.A. 55 %, 
− COKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – udział ELZAB S.A. 20 %, 
 

Od dnia 06.02.2008 r. do Grupy Kapitałowej ELZAB została włączona Spółka ORHMET 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – udział ELZAB S.A. 100 %. 
 
ORHMET Sp. z o.o. i ELZAB SOFT Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji. W świetle jednej 
z cech jakościowych sprawozdania finansowego sporządzanego wg MSR/MSSF, jaką jest 
istotność, pominięcie tej informacji nie wpływa na decyzje inwestorów podejmowane na 
podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Podstawowe pozycje bilansu i rachunku wyników ELZAB SOFT Sp. z o.o. (w tys. zł): 
• suma bilansowa na 31.12.2008 r.      341 
• przychody ze sprzedaży za 2008 r.     991 
• wynik finansowy za 2008 r.         5 
 
Podstawowe pozycje bilansu i rachunku wyników ORHMET Sp. z o.o. (w tys. zł): 
• suma bilansowa na 31.12.2008 r.      260 
• przychody ze sprzedaży za 2008 r.     168 
• wynik finansowy za 2008 r.      - 77 
 
Podmiot zależny GENEZA SYSTEM S.A. posiada udziały w: 
• ELZAB SOFT Sp. z o.o. 25%, 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 r. i za porównywalny okres 
IV kwartału 2007 r. sporządzone zostało z uwzględnieniem zasad MSSF, które obejmują 
standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości oraz Stały Komitet ds. Interpretacji. 
Zasady te zostały opublikowane w PSr za I półrocze 2008 r. w dniu 30.09.2008 r. 
W obydwu okresach zastosowane zostały jednakowe zasady rachunkowości i prezentowane 
dane są porównywalne. 
 
Spółki tworzące Grupę Kapitałową ELZAB, zgodnie z podjętymi przez Walne Zgromadzenia 
uchwałami, do prowadzenia ksiąg rachunkowych, polityki rachunkowości oraz sporządzania 
jednostkowych sprawozdań finansowych stosują reguły określone w MSR/MSSF. 
MICRA METRIPOND KFT, z uwagi na obowiązujące przepisy na Węgrzech, nadal 
prowadzi swoje księgi oraz sporządza sprawozdanie finansowe według węgierskich 
standardów rachunkowości i przekształca je do zasad MSR/MSSF dla potrzeb konsolidacji. 
 
W ELZAB S.A. i w podmiotach zależnych w IV kwartale 2008 r. wystąpiły następujące 
zmiany w znaczących pozycjach odpisów aktualizujących, rezerw oraz rozliczeń 
międzyokresowych biernych (w tys. zł): 
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF 

IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
       stan na  stan na  zmiana 
       31.12.2008 30.09.2008 w tys. zł 

• Odpisy aktualizujące należności  
i odsetki od nieterminowych zapłat     2 964   2 939    26 

 
Odpisy aktualizujące należności i ich rozwiązanie w kwocie 20 tys. zł obciążyły  koszty 
sprzedaży. 
 
W IV kwartale 2008 r. łączny skutek aktualizacji, złomowania oraz bilansowej wyceny 
zapasów do poziomu cen możliwych do uzyskania, a także rozwiązanie wcześniej utworzonej 
rezerwy na materiały, obciążył wartość sprzedanych towarów i materiałów kwotą 137 tys. zł. 
Bilansowa wycena zapasów wyrobów gotowych do poziomu cen sprzedaży możliwych do 
uzyskania obciążyła koszt wytworzenia sprzedanych produktów kwotą 2 tys. zł.  
 
Pozostałe zmiany rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych: 

stan na  stan na  zmiana 
       31.12.2008 30.09.2008 w tys. zł 

• Rezerwa na świadczenia pracownicze  
(odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, 
ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)     2 836   2 730  106  

• Rezerwa na ekwiwalenty za niewykorzystane 
urlopy            497      459     38 

• Rezerwa na premię Zarządu, bonus roczny   
dla pracowników               74         177  -103 

• Rezerwa na koszty remontów             0        55   - 55 
• Rezerwa na odszkodowanie z tytułu umowy 

o zakazie konkurencji             36       11     25  
• Rezerwa na działania promocyjno-reklamowe          43     125   - 82 
• Pozostałe rezerwy (między innymi: badanie  

sprawozdań finansowych, fundusz  
gwarancyjny)            137     224    - 87 

• Rezerwa na wynagrodzenia za 
 racjonalizację            140         0    140 
• Rezerwa na fundusz gwarancyjny            41     160  - 119 
• Pozostałe rezerwy (między innymi: badanie  

sprawozdań finansowych)            96       64        32  
 

Utworzone rezerwy zaliczone zostały odpowiednio do kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych 
zarządu oraz pozostałych kosztów operacyjnych. 
 
Na koniec IV kwartału 2008 r. w odniesieniu do stanu na koniec września 2008 r. bez zmiany 
pozostała kwota odpisów aktualizujących wartość posiadanych przez ELZAB S.A. udziałów 
i akcji.  
 
Stan rezerwy na odroczony podatek dochodowy w odniesieniu do stanu na 30.09.2008 r. 
uległ zmniejszeniu o 2 tys. zł i na koniec IV kwartału 2008 r. wynosi 194 tys. zł. Rezerwa ta 
obejmuje odroczony podatek dochodowy z tytułu ulgi inwestycyjnej zastosowanej w 1999 r. 
przez podmiot dominujący, oraz rezerwę na różnice pomiędzy wartością bilansową 
i podatkową środków trwałych w ELZAB S.A. i w MICRA METRIPOND KFT.  
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF 

IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31.12.2008 r. wynosi 
768 tys. zł i w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału wykazuje następujące 
zmiany w poszczególnych tytułach: 

 stan na  stan na  zmiana 
tytuł zmian     31.12.2008 30.09.2008 w tys. zł 

• nagrody jubileuszowe i odprawy 
emerytalno - rentowe     535      518       17  

• ekwiwalent za niewykorzystane urlopy     91        87        4 
• niezrealizowana marża na zapasach  

produktów ELZAB S.A. w magazynach 
podmiotów zależnych       77        85      - 8  

• fundusz gwarancyjny          0         22      - 22  
• remonty          0         10      - 10 
• fundusz na działania promocyjno-reklamowe      8         24      - 16 
• aktualizacja zapasów towarów        0         10      - 10   
• zarachowane koszty przyszłych okresów  

(w tym: badanie sprawozdań finansowych, 
premia kwartalna, wynagrodzenie Rady Nadzorczej)    57         42        15   
RAZEM      768       798                - 30  

 
Aktywa te wykazane są w bilansie w pozycji długoterminowych rozliczeń 
międzyokresowych. Zostały utworzone przy uwzględnieniu ujemnych, przejściowych różnic 
między bilansową wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową w wysokości 
kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego. 
 
Pkt. 4 ust 1 zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy 
raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 
 
Podmiot dominujący ELZAB S.A. jest producentem oraz dostawcą urządzeń i systemów 
wspomagania sprzedaży detalicznej. Jest firmą specjalizującą się w projektowaniu, produkcji 
i dystrybucji szerokiej gamy kas fiskalnych, urządzeń i systemów kasowych, peryferii 
i akcesoriów służących do rejestracji i zarządzania sprzedażą, takich jak: wagi elektroniczne, 
sprawdzarki cen, drukarki niefiskalne, drukarki etykiet, szuflady kasowe, modemy kasowe 
i multipleksery.  
 
Przychody ze sprzedaży wyrobów własnej produkcji i usług oraz towarów i materiałów 
w IV kwartale 2008 r. wyniosły 16 641 tys. zł i były wyższe od przychodów zrealizowanych 
w IV kwartale 2007 r. o 13,0 %. 
W IV kwartale 2008 r., w porównaniu do IV kwartału 2007 r., wartość sprzedaży kas 
fiskalnych była wyższa o 22,7 % (wyłączając kasy ELZAB Delta z igłowym mechanizmem 
drukującym, sprzedawane w 2008 r. jedynie do końca stycznia).  
Różnica ta jest częściowo efektem przesunięcia terminu objęcia obowiązkiem rejestracji 
obrotów przy pomocy kas fiskalnych nowych grup podatników. W 2007 r. terminem tym był 
październik (dealerzy dokonywali zakupów w III kwartale), natomiast w 2008 r. został on 
przesunięty na 1 listopada.  
 
Najlepiej, kupowane przez nowych podatników objętych obowiązkiem fiskalnym były kasy:  

• ELZAB Mini, których ilość sprzedaży wzrosła o 68,6 % w porównaniu 
z IV kwartałem 2007 r., 

• ELZAB Jota – których ilość sprzedaży wzrosła o 33,3 % w porównaniu 
z IV kwartałem 2007 r., 
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IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
Wielkość sprzedaży kas systemowych ELZAB Delta była nieznacznie niższa niż 
w IV kwartale 2007 r. (o 2 %). 
Ilość sprzedanych  drukarek ELZAB Omega i ELZAB Mera w IV kwartale 2008 r. była 
o 8,2 % wyższa w IV kwartale 2007 r. 
W IV kwartale 2008 r. w stosunku do IV kwartału 2007 r. wzrosła wartość sprzedaży wag 
rodziny CAT 17 o 64,1 % oraz sumaryczna sprzedaż wag ELZAB Prima i Prima K o 13,3 %. 
Zwiększyła się wartość sprzedaży szuflad Gamma o 7,9 %, natomiast zanotowano 16 % 
spadek wartości sprzedaży sprawdzarek cen.  
Wzrost o 30% wartości sprzedaży usług serwisu pogwarancyjnego świadczy o utrzymującej 
się tendencji zwiększonej ilości wymiany wyeksploatowanych modułów fiskalnych. 
 
W IV kwartale 2008 r. ELZAB S.A. zrealizowała 74,5 % obrotu  przez sprzedaż bezpośrednią 
oraz przez oddziały w Warszawie i we Wrocławiu, a także biura handlowe w Żarach i w 
Suchym Lesie. Obrót na poziomie 25,5% został zrealizowany poprzez dwustopniową sieć 
opartą o dystrybutorów. Największe obroty w IV kwartale 2008 r. realizowane były przez 
firmy: Geneza System S.A. Tarnowskie Góry (11,5%) i Syriusz Sp. z o.o. Rzeszów (8,7% ). 
 
Pod względem wartości zrealizowanych przychodów IV kwartał 2008 r. dla ELZAB S.A. 
okazał się najlepszym kwartałem w 2008 r. Na uzyskanie wyższych przychodów ze 
sprzedaży,  oprócz objęcia obowiązkiem fiskalnym nowych grup podatników, wpływ miała 
prowadzona strategia sprzedaży uwzględniająca dodatkowe rabaty dla dealerów, a także 
wprowadzenie krótkotrwałego, obejmującego tylko IV kwartał 2008 r. programu 
promocyjnego w zakresie drukarek fiskalnych.   
Wynik brutto na sprzedaży w wysokości 6 461 tys. zł był wyższy o 15% w porównaniu do 
IV kwartału 2007 r., a wskaźnik rentowności brutto na sprzedaży z 38,1% zwiększył się do 
poziomu 38,8%.  
 
GENEZA SYSTEM S.A.  
Podstawowym źródłem przychodów Spółki są przychody ze sprzedaży na rynku krajowym 
produktów ELZAB S.A., głównie urządzeń fiskalnych.  
Wartość przychodów w IV kwartale 2008 r. w kwocie 3 300 tys. zł była wyższa o 16,8% 
wyższa od osiągniętych w porównywalnym kwartale ubiegłego roku, oraz najwyższa 
w odniesieniu do poprzednich kwartałów 2008 r. W ostatnim kwartale roku zanotowano 
znaczący wzrost sprzedaży szczególnie najmniejszych kas ELZAB Mini i ELZAB Jota. 
Popytem cieszyły się drukarki ELZAB Mera zarówno w wersji sklepowej jak i aptecznej, 
oraz drukarki ELZAB Omega w wersji sklepowej. Utrzymała się wysoka sprzedaż czytników 
kodów kreskowych, kolektorów danych, sprawdzarek cen oraz szuflad Gamma. Osiągnięcie 
przez Spółkę rentowności brutto na sprzedaży w wysokości 11,5% tj. nieznacznie niższej niż 
w porównywalnym okresie (11,8%), spowodowane było głównie koniecznością 
wprowadzenia promocji polegającej na obniżeniu ceny do odbiorcy końcowego. 

 
MEDESA Sp. z o.o.  
Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim handel wagami elektronicznymi, 
produkcja elektronicznych wag pomostowych, sprzedaż etykiet do wag, a także serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny. W ofercie uzupełniającej Spółki znajdują się również 
urządzenia fiskalne produkcji ELZAB S.A., oraz czytniki i skanery kodów kreskowych. 
Wartość przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2008 r. wyniosła 832 tys. zł i była 
wartościowo zbliżona do przychodów osiągniętych w poprzednim kwartałach 2008 r. 
W wartości tej około 68% stanowiła sprzedaż asortymentu własnej produkcji. W odniesieniu 
do porównywalnego okresu 2007 r., pomimo realizacji niższych o 3,6% przychodów, nastąpił 
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IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
wzrost wskaźnika rentowności brutto na sprzedaży z poziomu 17,2% w IV kwartale 2007 r. 
do 22,7% w IV kwartale 2008 r.  
 
MICRA METRIPOND KFT  
W IV kwartale 2008 r. Spółka realizowała produkcję i sprzedaż wag elektronicznych, 
kalkulacyjnych, metkujących, platformowych i samochodowych oraz świadczyła usługi 
serwisowe w zakresie sprzedawanych produktów. Dystrybucja tych produktów obejmuje cały 
rynek węgierski, gdzie z coraz lepszymi rezultatami wprowadzane są wyroby produkcji 
ELZAB S.A., oraz wagi firmy DIBAL, w miejsce sprzedawanych wcześniej wag firmy 
CAMPESA S.A.  
Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 972 tys. zł i w porównaniu do 
analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o ponad 23%. Osiągnięty w tym 
okresie wskaźnik rentowności brutto na sprzedaży wyniósł 16,5%, a udział sprzedaży na 
rynki zagraniczne z poziomu ok. 6% w IV kwartale 2007 r. zwiększył się do ok. 8%.  
 
GRUPA KAPITAŁOWA ELZAB 
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowana przez Grupę Kapitałową ELZAB 
w IV kwartale 2008 r. w wysokości 19 416 tys. zł była wyższa o 13,2% od przychodów 
osiągniętych w porównywalnym kwartale 2007 r. Wartość ta uwzględnia eliminację obrotów 
w zakresie sprzedaży i zakupów wewnątrz Grupy w wysokości 3 329 tys. zł. W każdym 
kolejnym kwartale ubiegłego roku Grupa Kapitałowa ELZAB zwiększała przychody ze 
sprzedaży, osiągając najwyższy poziom w IV kwartale 2008 r.  
Uwzględniając poniesione koszty na wytworzenie sprzedanych produktów oraz wartość 
sprzedanych materiałów i towarów, skorygowane o kwotę 139 tys. zł dotyczącą aktualizacji 
zapasów a także  zrealizowaną marżę na zapasach w wysokości 46 tys. zł, Grupa Kapitałowa 
ELZAB w IV kwartale 2008 r. wypracowała skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży 
w kwocie 7 346 tys. zł, osiągając rentowność na tym poziomie w wysokości 37,8%. 
Wynik ten w porównaniu do poprzednich kwartałów 2008 r. ukształtował się na najwyższym 
poziomie. W IV kwartale 2007 r. wynik brutto na sprzedaży wynosił 6 567 tys. zł, a wskaźnik 
rentowności 38,3%.  
 
Po uwzględnieniu poniesionych kosztów dystrybucji, marketingu, promocji i reklamy oraz 
kosztów ogólnych funkcjonowania i utrzymania spółek Grupa Kapitałowa osiągnęła wynik 
netto na sprzedaży w wysokości 2 227 tys. zł. Wskaźnik rentowności netto na sprzedaży  
z poziomu 9,1% w IV kwartale 2007 r. wzrósł do poziomu 11,5% w prezentowanym kwartale 
2008 r.  
W kosztach sprzedaży uwzględniony został skutek dokonanych odpisów aktualizujących 
należności i ich rozwiązanie w kwocie 20 tys. zł, który wpłynął na pogorszenie wyniku.  
W analogicznym kwartale 2007 r., uwzględniającym zmiany wynikające z przeprowadzonego 
badania sprawozdania finansowego za 2007 r., skutek aktualizacji należności w wysokości 
118 tys. zł wpłynął na poprawę wyniku netto na sprzedaży. Eliminując te skutki w obydwu 
okresach łączna wartość poniesionych kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych ukształtowała 
się w IV kwartale 2008 r. na poziomie niższym o 33 tys. zł. Na porównywalnym poziomie 
w 2008 r. ukształtowała się również łączna kwota kosztów sprzedaży i ogólnych 
w odniesieniu do poniesionych w 2007 r. 
Mając na uwadze fakt, że w 2008 r. nastąpił wzrost wynagrodzeń w celu dostosowania ich 
poziomu do sytuacji w regionie i kraju, wydatków na działania promocyjno-reklamowe 
wymuszone działaniami konkurencji oraz kosztów usług doradczych związanych z realizacją 
strategii ELZAB S.A. i Grupy ELZAB, pozostałe pozycje kosztowe ukształtowały się na 
poziomie niższym lub zbliżonym do porównywalnego okresu 2007 r. Świadczy to 
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IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
o konsekwentnym kontynuowaniu polityki oszczędności kosztów w spółkach tworzących 
Grupę.  
 
W prezentowanym kwartale Grupa Kapitałowa ELZAB na pozostałej działalności operacyjnej 
uzyskała ujemny wynik w wysokości 87 tys. zł. Wpływ na jego poziom miało obciążenie 
kosztów kwotą 169 tys. zł tytułem zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze a także 
utworzenie rezerwy na odszkodowanie w związku z umową o zakazie konkurencji.  
W okresie porównywalnym IV kwartału 2007 r. wynik ten był dodatni i wynosił 535 tys. zł. 
Na korzystniejszy wynik na pozostałej działalności operacyjnej w porównywalnym 
IV kwartale 2007 r. miało wpływ  m.in. uzyskanie wyższych o ponad 7% przychodów 
z dzierżaw, a także odpisanie w pozostałe przychody operacyjne, zawieszonych na 
przychodach przyszłych okresów, przychodów z tytułu obciążenia kosztami remontu 
dzierżawionej powierzchni Spółki ALFA HI-TECH Sp. z o.o. po rozwiązaniu umowy dostaw 
i kooperacji. W wyniku urealnienia rezerw na świadczenia pracownicze nastąpiło ich 
zmniejszenie o kwotę w wysokości 249 tys. zł, co wpłynęło na poprawę  wyniku na tym 
poziomie.  
Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa ELZAB 
osiągnęła skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w wysokości 2 140 tys. zł, 
a wskaźnik rentowności na tym poziomie wyniósł ponad 11%. 
 
W IV kwartale 2008 r. wystąpiło ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych 
w wysokości 84 tys. zł. W przychodach finansowych uwzględniono odsetki naliczone 
odbiorcom oraz rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki naliczone odbiorcom. 
Do kosztów finansowych zaliczone zostały odsetki i prowizje od kredytów oraz odpisy 
aktualizujące odsetki od należności. Działalność finansowa uwzględnia ponadto nadwyżkę 
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, powstałą w wyniku realizacji transakcji 
walutowych jak również z wyceny bilansowej pozycji aktywów i zobowiązań wyrażonych 
w walutach obcych. Uwzględniono również ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku 
wyceny środków trwałych w MICRA METRIPOND KFT, z tytułu dostosowania do zasad 
MSR/MSSF. 
Po uwzględnieniu ujemnego salda na działalności finansowej wynik brutto za IV kwartał 
2008 r. wyniósł 2 056 tys. zł i był wyższy niż osiągnięty w IV kwartale 2007 r. o 5,9 %, 
a wskaźnik rentowności brutto ukształtował się na poziomie 10,6%.  
 
Na polepszenie skonsolidowanego wyniku brutto wpłynęła dokonana korekta konsolidacyjna 
w kwocie 46 tys. zł, dotycząca zrealizowanej marży na zapasach produktów ELZAB S.A., 
w związku ze zmniejszeniem się tych zapasów w magazynach podmiotów zależnych.  
Pozostałe korekty niemające wpływu na wynik finansowy obejmują: 

• eliminację wzajemnych obrotów z tytułu sprzedaży i zakupów wewnątrz Grupy 
Kapitałowej w kwocie 3 350 tys. zł, 

• eliminację dyskonta wzajemnych należności i zobowiązań w wysokości 35 tys. zł. 
 
Uwzględniając powyższe oraz obciążenia z tytułu podatku dochodowego w części bieżącej 
i odroczonej, a także wynik przypadający na udziałowców mniejszościowych (-30 tys. zł), 
Grupa Kapitałowa ELZAB w IV kwartale 2008 r. osiągnęła skonsolidowany zysk netto 
w wysokości 1 506 tys. zł, a wskaźnik rentowności netto wyniósł 7,8%. W porównywalnym 
kwartale 2007 r. skonsolidowany zysk netto wynosił 1 470 tys. zł, a rentowność netto 8,6 %  
Osiągnięty w II półroczu 2008 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 3 236 tys. zł 
spowodował zmniejszenie straty wygenerowanej w I półroczu 2008 r. (- 3 279 tys. zł), 
powstałej w wyniku dokonanego odpisu wartości firmy z konsolidacji spółek MEDESA 
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IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND KFT. Skonsolidowana strata netto za cztery kwartały 
2008 r. wyniosła 43 tys. zł.  
 
Grupa Kapitałowa ELZAB, analizując poszczególne kwartały 2008 r. w zakresie: 

• osiąganych przychodów ze sprzedaży, uzależnionych w znacznej mierze od 
wprowadzania nowych grup podatników objętych obowiązkiem fiskalizacji a także 
od rynku odtworzeniowego , 

• ponoszonych kosztów na realizację sprzedaży oraz kosztów dystrybucji i ogólnych 
funkcjonowania Spółek, 

• aktywnych działań konkurencji  
utrzymała swoją pozycję na rynku urządzeń fiskalnych oraz osiągała stabilny poziom 
rentowności na działalności operacyjnej. 
 
Dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego bilansu: 
 
a) wzajemne należności i zobowiązania: 
Wg stanu na 31.12.2008 r. rozrachunki ELZAB S.A. z podmiotami powiązanymi były 
następujące (w tys. zł):  
• należności z tytułu dostaw: 

GENEZA SYSTEM S.A.   6 713 (-120 tys. zł z tytułu dyskonta należności) 
MEDESA Sp. z o.o.    249 
MICRA METRIPOND KFT   692 
 

• zobowiązania z tytułu dostaw:    
MEDESA Sp. z o.o.    49 
MICRA METRIPOND KFT    3 
 

b) Zapasy produktów ELZAB S.A. w magazynach spółek zależnych na 31.12.2008 r. 
wynoszą 925 tys. zł. W związku ze wzrostem, w porównaniu do końca 2007 r., wartości 
zapasów produktów ELZAB S.A. znajdujących się w magazynach podmiotów zależnych 
niezrealizowana marża na zapasach wpłynęła na obniżenie wyniku finansowego netto Grupy 
Kapitałowej ELZAB w 2008 r. o 3 tys. zł.  
 
c) wyłączenie posiadanych udziałów w konsolidowanych podmiotach wraz z przypadającymi 
na te udziały kapitałami własnymi konsolidowanych Spółek.  
 
Pkt. 4 ust 2 opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
 
W IV kwartale br. nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby 
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.  
 
Pkt. 4 ust 3 objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności  
 
Sezonowość w zakresie sprzedaży na rynku krajowym wiąże się głównie z wchodzeniem w 
życie kolejnych rozporządzeń Ministra Finansów nakładających na kolejne grupy podatników 
obowiązek instalacji urządzeń fiskalnych. Sezonowość sprzedaży urządzeń fiskalnych wiąże 
się głównie z rynkiem pierwotnym i nie dotyczy rynku odtworzeniowego. Sezonowość w 
zakresie sprzedaży powoduje również występowanie zjawiska sezonowości produkcji. 
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Pkt. 4 ust 4 informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 
wartościowych 
 
W prezentowanym okresie Spółka nie przeprowadziła emisji oraz nie dokonała wykupu 
i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.  
 
Pkt. 4 ust 5 informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w 
przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 
 
Zgodnie z Uchwałą Nr 6 ZWZ z dnia 25.06.2008 r. cała kwota zysku osiągniętego za 2007 r. 
w wysokości 5 630 tys. zł została przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.  
 
Pkt. 4 ust 6 wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne 
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na 
przyszłe wyniki finansowe emitenta 
 
Następujące zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na które sporządzono kwartalne 
sprawozdanie mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta: 
 

• Proces fuzji ELZAB S.A. z EXORIGO Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o.  
W ramach działań konsolidujących branżę rozwiązań dla detalu, w II półroczu 2008 r.  
podjęto intensywne działania, mające doprowadzić do fuzji ELZAB S.A. z Exorigo 
Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o. Głównym celem fuzji jest połączenie 
kompetencji i doświadczeń trzech podmiotów oraz poszerzenie rynku zbytu Grupy 
ELZAB o sklepy sieciowe rozwijane pod marką międzynarodowych organizacji. 
Utworzenie silnej grupy kapitałowej miało nastąpić w wyniku podwyższenia kapitału 
zakładowego ELZAB SA poprzez emisję akcji skierowanych do udziałowców spółek 
Exorigo Sp. z o.o. i UPOS Sp. z o.o. w zamian za wniesienie 100% udziałów Exorigo 
Sp. z o.o. i UPOS Sp. z o.o. w postaci aportu do spółki ELZAB S.A. 
Jednakże, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 19 lutego 2009 r., głosami 
dwóch akcjonariuszy, odrzuciło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego 
ELZAB S.A. i zaoferowaniu udziałowcom spółek Exorigo Sp. z o.o. oraz UPOS Sp. z 
o.o. objęcia akcji w podwyższonym kapitale w zamian za wniesienie w formie aportu 
100% udziałów w spółkach Exorigo Sp. z o.o. oraz UPOS Sp. z o.o. oraz pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 
W ten sposób proces fuzji kapitałowej został zatrzymany. Zarząd i Rada Nadzorcza 
analizują sytuację i przygotowują warianty rozwiązań, 

• Podjęcie przez Zarząd Spółki w dniu 19 lutego 2008 r. Uchwały o kontynuowaniu 
działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości położonej w Suchym Lesie/ koło 
Poznania. Działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości zostały zapoczątkowane 
przez Zarząd w związku z podjętą przez NWZ w dniu 7 stycznia 2008 r. Uchwałą 
o wyrażeniu zgody na sprzedaż tej nieruchomości.  

• Podjęcie w miesiącu grudniu 2008 r. przez Zarząd Spółki decyzji o zamiarze 
połączenia ELZAB S.A. i MEDESA Sp. z o.o. oraz przyjęcie w miesiącu styczniu 
2009 r. uchwałą Zarządu planu połączenia Spółek. 

 
Pkt. 4 ust 7 informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 
 
Pozycje pozabilansowe wynoszą: 

• wg stanu na 31.12.2007 r.    426 tys. zł 
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF 

IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
• wg stanu na 31.12.2008 r.    68 tys. zł 

 
Zmniejszenie zobowiązań pozabilansowych o kwotę 358 tys. zł jest rezultatem zwolnienia 
hipoteki zabezpieczającej subwencję rządową przyznaną spółce MICRA METRIPOND KFT.  

 
POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 

do SA Qr za IV kwartał 2008 r. 
 
Zgodnie z art. 91 pkt 6,8,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 
 
Pkt. 6 ust. 1 wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania 
finansowego (również przeliczone na euro) 
 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych przyjęto następujące kursy EURO: 
- do przeliczenia pozycji aktywów i pasywów na 31.12.2008 r. oraz na 31.12.2007 r. a także 

przepływów pieniężnych za 2008 r. oraz 2007 r., średni kurs EURO ogłoszony przez NBP na 
31.12.2008 r. – 4,1724, 

- do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat za 2008 r. i za 2007 r. średnią arytmetyczną 
średnich kursów EURO ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2008 r. – 
3,5321. 

w tys. zł w tys. EUR 
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 68 641 66 432 19 433 18 808
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 933 9 942 2 529 2 815
Zysk (strata) brutto 1 869 9 104 529 2 578
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego -1 7 214 0 2 042
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 495 9 077 2 036 2 175
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 780 -2 186 -427 -524
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 985 -6 305 -715 -1 511
Przepływy pieniężne netto, razem 3 730 586 894 140
Aktywa razem 56 376 58 790 13 512 14 090
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 6 106 6 918 1 463 1 658
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe  12 045 11 769 2 887 2 821
Kapitał własny 38 225 40 103 9 161 9 611
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 307 5 307
Liczba akcji 16 137 050 1 613 705 16 137 050 1 613 705
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 4,47 0,00 1,27
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,36 24,74 0,57 5,93
 

w tys. zł w tys. EUR 
WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB SA 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 844 55 772 16 377 15 790
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 699 9 884 2 746 2 798
Zysk (strata) brutto -1 081 7 522 -306 2 130
Zysk (strata) netto -3 004 5 630 -850 1 594
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 259 9 525 1 979 2 283
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 771 -1 989 -424 -477
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 985 -6 517 -715 -1 562
Przepływy pieniężne netto, razem 3 503 1 019 840 244
Aktywa razem 55 176 61 208 13 224 14 670
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 885 6 487 1 410 1 555
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe  8 606 9 077 2 063 2 175
Kapitał własny 40 685 45 644 9 751 10 940
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 307 5 307
Liczba akcji 16 137 050 1 613 705 16 137 050 1 613 705
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,19 3,49 -0,05 0,99
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,52 28,29 0,60 6,78
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok poprzedni (w zł / 
EUR)   2,45   0,59
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF 

IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
Pkt. 6 ust.2 opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji 
 
Grupa Kapitałowa ELZAB składa się z następujących, podlegających konsolidacji, 
podmiotów: 

1. ELZAB S.A. – podmiot dominujący, 
2. GENEZA SYSTEM S.A. – podmiot zależny, konsolidowany metodą pełną, udział 

ELZAB S.A. – 76 % w kapitale Spółki i na WZ, 
3. MEDESA Sp. z o.o. – podmiot zależny, konsolidowany metodą pełną, udział 

ELZAB S.A. – 100 % w kapitale Spółki i na WZ, 
4. MICRA METRIPOND KFT – podmiot zależny, konsolidowany metodą pełną, udział 

ELZAB S.A. – 92,18 % w kapitale Spółki i na WZ. 
 

Z konsolidacji, ze względu na nieistotność, wyłączona jest ELZAB SOFT Sp. z o.o., udział 
ELZAB S.A. – 55 % w kapitale Spółki i na WZ oraz ORHMET Sp. z o.o. – 100 % w kapitale 
Spółki i na WZ. 
 
Pkt. 6 ust.3 wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji 
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności 
 
W IV kwartale 2008 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze emitenta ani Grupy Kapitałowej.  
 
Pkt. 6 ust.4 stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w 
stosunku do wyników prognozowanych 
 
Spółka ELZAB S.A. nie publikowała prognozy na 2008 r.  
 
W styczniu 2008 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła nową strategię ELZAB S.A. na lata 2008-
2010, która została podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego w dniu 23 
stycznia 2008 r.  
Zgodnie z tą strategią rozwój grupy kapitałowej ELZAB realizowany będzie poprzez jej 
wzrost organiczny oraz poprzez realizację fuzji i przejęć. 
W ramach realizacji  strategii zapoczątkowany został proces fuzji ELZAB S.A .z  dwoma 
firmami Exorigo sp. z o.o. oraz UPOS System sp. z o.o. 
Głównym celem fuzji jest połączenie kompetencji i doświadczeń trzech podmiotów oraz 
poszerzenie rynku odbiorców. Integracja kapitałowa umożliwi ponadto uzyskanie efektu 
synergii związanego ze wspólną działalnością produkcyjną i rozwojową 
Pierwszy etap fuzji zapoczątkowany został w II półroczu 2008 r. poprzez przejęcie przez 
Exorigo Sp. z o.o. oraz  UPOS System Sp. z o.o. akcji ELZAB należących do 
dotychczasowego znaczącego akcjonariusza BBI Capital NFI. 
W drugim etapie planowane było podniesienie kapitału zakładowego ELZAB poprzez emisję 
akcji, które objąć mieli właściciele Exorigo Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o.  w zamian 
za wszystkie posiadane udziały w spółkach Exorigo Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 19 lutego 2009 roku, głosami dwóch 
akcjonariuszy, odrzuciło jednak uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ELZAB S.A. 
i zaoferowaniu udziałowcom spółek Exorigo Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o. objęcia 
akcji w podwyższonym kapitale w zamian za wniesienie w formie aportu 100% udziałów w 
spółkach Exorigo Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o. oraz pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru. 
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF 

IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
W ten sposób proces fuzji kapitałowej został zatrzymany. 
Zarząd i Rada Nadzorcza będą w tej sytuacji poszukiwać innych rozwiązań, które 
doprowadzą do zrealizowania założonego planu strategicznego lub dokonają modyfikacji 
przyjętej strategii. 
 
Pkt. 6 ust.5 wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień 
przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich 
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego 
udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze 
własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego 
 
W dniu 08.04.2008 r. ELZAB S.A. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach 
z dnia 31.03.2008 r. o zarejestrowaniu zmiany w Statucie Spółki, polegającej na zmianie 
wartości nominalnej i liczby akcji w ten sposób, że każdej dotychczasowej jednej akcji 
o wartości nominalnej 13,60 zł odpowiada 10 akcji o wartości nominalnej 1,36 zł. 
Przedmiotowy wpis do KRS został dokonany z dniem 02.04.2008 r. 
Po rejestracji zmian w Statucie liczba akcji wynosi 16 137 050 przy niezmienionej wysokości 
kapitału zakładowego wynoszącej 22 142 962,40 zł. 
 
W dniu 01.07.2008 r. została dokonana konwersja 49 770 akcji imiennych 
uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela. Z dniem 28.07.2008 r. konwertowane 
akcje zostały dopuszczone do obrotu giełdowego.  
 
Struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty 
zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, wg stanu na 
dzień przekazania raportu i wg posiadanej przez ELZAB S.A. wiedzy w dniu 
27.02.2009 r., jest następująca:  

 
RELPOL 2 Sp. z o.o.    4 524 628 szt. akcji - 28,04 % kapitału 
      4 524 628 głosów  - 25,55 % głosów na WZ 
POLSIN PRIVATE Ltd.  2 036 570 szt. akcji - 12,62 % kapitału 
      3 460 850 głosów - 19,54 % głosów na WZ 
Jarek Astramowicz   1 278 622 szt. akcji - 7,92 % kapitału 
      1 346 422 głosów - 7,60 % głosów na WZ 
EXORIGO Sp. z o.o.    1 200 000 akcji  - 7,44 % kapitału 
      1 200 000 głosów  - 6,78 % głosów na WZ 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  1 119 571 szt. akcji - 6,94 % kapitału 
      1 119 571 głosów  - 6,32 % głosów na WZ  

 
Ponadto, wg posiadanej przez ELZAB S.A. wiedzy, właścicielami Spółki RELPOL 
2 Sp. z o.o. są:  
- EXORIGO Sp. z o.o. – posiada 58,14 % kapitałów RELPOL 2 Sp. z o.o. 
- UPOS SYSTEM Sp. z o.o. – posiada 41,86 % kapitałów RELPOL 2 Sp. z o.o.  
 
Podmiotem dominującym w stosunku do Exorigo sp. z o.o. jest Jonitaco Holdings Limited 
z siedzibą w Nikozji (Cypr), przy czym z przekazanych przez ten podmiot informacji wynika, 
że bezpośrednio nie posiada on akcji ELZAB S.A. 
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF 

IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
W związku z powyższym łączny bezpośredni i pośredni (poprzez EXORIGO Sp. z o.o.) 
udział Jonitaco Holdings Limited wynosi łącznie 35,48 % w kapitale ELZAB S.A., 
co odpowiada 32,33 % głosów na WZ. 
 
Ilość akcji ogółem:  16 137 050 szt.  
    (w tym: 392 540 akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu 1:5) 
Ilość głosów ogółem: 17 707 210 
Ilość akcji w obrocie giełdowym: 15 744 510 szt.  
 
POLSIN PRIVATE Ltd., UPOS System Sp. z o.o., Relpol 2 Sp. z o.o. oraz Pan Jarek 
Astramowicz mają swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej ELZAB S.A.  
 
Prezes Zarządu EXORIGO Sp. z o.o. jest równocześnie Prezesem Zarządu ELZAB S.A.  
 
 
Pkt. 6 ust.6 zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby 
zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem 
zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla 
każdej z osób 
 
Ilość akcji będących w posiadaniu Zarządu ELZAB S.A., wg posiadanej przez Spółkę 
wiedzy, na dzień przekazania raportu kwartalnego jest następująca: 
 

Paweł Dudziuk   Prezes Zarządu   34 000 szt. 
Jerzy Biernat  Członek Zarządu   42 590 szt. 
Jerzy Malok  Członek Zarządu   33 150 szt. 
Elżbieta Załóg   Prokurent      3 090 szt. 
Razem                 112 830 szt. 

 
Liczba akcji posiadanych przez wymienionych członków Zarządu i Prokurenta od momentu 
opublikowania raportu za III kwartał 2008 r., wg posiadanej przez Spółkę wiedzy nie uległa 
zmianie.  
 
Ilość akcji będących w posiadaniu członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A., wg posiadanej 
przez Spółkę wiedzy, na dzień przekazania raportu kwartalnego jest następująca:   
 
Jerzy Ciesielski     1 800 szt. 
Jarek Astramowicz  1 278 622 szt. (w tym: 16 950 szt. akcji uprzywilejowanych) 
Razem    1 280 422 szt. 
 
Liczba akcji posiadanych przez członków Rady Nadzorczej uległa zwiększeniu o 1 149 672 
szt. od momentu opublikowania raportu za III kwartał 2008 r.  
 
ELZAB S.A., w wyniku realizacji programu skupu akcji własnych w celu umorzenia, nabył 
łącznie 405 662 sztuk akcji, stanowiących 2,514 % kapitału zakładowego i dających 405 662 
głosy (2,291 %) na WZA. Średnia cena zakupionych akcji wyniosła 4,913 zł. 
 
Pkt. 6 ust.7 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 co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: 
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IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego 
postępowania oraz stanowiska emitenta, 
b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna 
wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej 
wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem 
emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie 
wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia 
postępowania oraz stron wszczętego postępowania 
 
Nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące 
zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostek zależnych, których łączna wartość 
stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki, a które mogłyby w istotny sposób 
wpłynąć na sytuację finansową Spółki. 
 
Pkt. 6 ust.8 informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich 
transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, 
zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki 
wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego 
zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem 
powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej 
wartości, z przedstawieniem informacji o: 
a) podmiocie, z którym została zawarta transakcja, 
b) powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną 
transakcji, 
c) przedmiocie transakcji, 
d) istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz 
wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w 
szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pomiędzy ELZAB S.A. a podmiotami 
powiązanymi transakcje, które byłyby transakcjami nietypowymi i nierutynowymi, 
zawieranymi na warunkach nierynkowych i których charakter oraz warunki nie wynikałyby 
z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez ELZAB S.A. lub jednostkę od niej 
zależną. Transakcje odbywają się na warunkach zbliżonych do faktycznie stosowanych w 
obrotach z podmiotami nie pozostającymi w relacjach kapitałowych czy innych tworzących 
powiązania, o których mowa w art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 
dnia 15.02.1992 r. z późniejszymi zmianami. 
 
W 2008 r. następujące transakcje z podmiotami powiązanymi przekroczyły 500 000 EURO, 
co po przeliczeniu wg kursu NBP na 31.12.2008 r. (4,1724) stanowi kwotę 2 086,2 tys. zł. 
 
Z podmiotami zależnymi: 
GENEZA SYSTEM S.A.  
Sprzedaż    9 397 tys. zł  
GENEZA SYSTEM S.A. jest dystrybutorem produktów ELZAB S.A. i pomiędzy 
podmiotami nie wystąpiły warunki umów odbiegające od warunków powszechnie 
stosowanych dla umów kupna i sprzedaży.  
 
Z pozostałymi podmiotami powiązanymi transakcje nie przekroczyły kwoty 2 086,2 tys. zł. 
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF 

IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
 
Pkt. 6 ust.9 informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od 
tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co 
najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: 
a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została 
odpowiednio poręczona lub gwarantowana, 
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem 
wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, 
e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty 
lub pożyczki 
 
W IV kwartale 2008 r. ELZAB S.A. i podmioty zależne nie udzieliły poręczeń kredytów 
i pożyczek oraz nie udzieliły gwarancji. 
 
W dniu 3 listopada 2008 r. zawarta została przez ELZAB S.A. i UPOS System Sp. z o.o. 
z siedzibą w Knurowie umowa pożyczki, na mocy której ELZAB S.A. udzielił UPOS System 
Sp. z o.o. krótkoterminowej pożyczki w kwocie 1 500 tys. zł  na okres do dnia 31 marca 
2009 r. na finansowanie bieżącej działalności. Oprocentowanie pożyczki stanowi WIBOR dla 
depozytów jednomiesięcznych oraz marża w wysokości 2 %. 
Zabezpieczeniem zwrotu udzielonej pożyczki jest weksel in blanco z deklaracją wekslową 
wystawiony przez UPOS System Sp. z o.o. i poręczony przez Exorigo z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. 
 
Pkt. 6 ust.10 inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny 
możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta 
 
W IV kwartale 2008 r. poza opisanymi w prezentowanym raporcie nie wystąpiły inne 
zdarzenia, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację kadrową, majątkową, finansową, 
wynik finansowy Spółki oraz możliwość realizacji zobowiązań.  
 
Pkt. 6 ust.11 wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 
niego wynik iw przyszłości  

 
Następujące czynniki będą miały wpływ na osiągane rezultaty w następnych okresach: 
1. Wpływ światowego kryzysu finansowego na polską gospodarkę i kondycję handlu oraz 

usług. W przypadku spadku popytu ulec może skala i głębokość promocji sprzętu 
fiskalnego oferowanych przez producentów i dostawców, 

2. Sytuacja na rynku walutowym, 
3. Rozwój i konsolidacja sieci detalicznych będących znaczącymi odbiorcami urządzeń 

marki ELZAB, 
4. Dalszy przebieg procesu fuzji  ELZAB S.A. ze spółkami EXORIGO Sp. o.o. oraz UPOS 

SYSTEM Sp. z o.o., 
5. Efekty dalszych działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej 

w Suchym Lesie. Realizacja transakcji wpłynie na wynik finansowy a pozyskane środki 
pieniężne zostaną w części przeznaczone na spłatę kredytu. 
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF 

IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
Pkt. 8 W przypadku, gdy skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio 
opinię o badaniu lub raport z przeglądu tego skróconego sprawozdania finansowego. 
 
Prezentowany skonsolidowany raport za IV kwartał 2008 r. nie podlegał przeglądowi przez 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 
 
 
Pkt. 9. dodatkowo należy przedstawić informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na 
poszczególne segmenty branżowe lub geograficzne, określone zgodnie z MSR, w zależności od tego, 
który podział segmentów jest podziałem podstawowym. 
 
Głównym przedmiotem działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
ELZAB oraz źródłem przychodów ze sprzedaży są urządzenia elektroniczne, będące 
wyrobami własnej produkcji oraz towarami zakupionymi w celu dalszej odsprzedaży. 
Przychody osiągane z pozostałej sprzedaży materiałów związane są z branżą elektroniczną 
i stanowią uzupełnienie głównej oferty spółek. Świadczone usługi to w głównej mierze usługi 
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego do sprzedaży sprzętu. Asortyment 
oferowany do sprzedaży charakteryzuje się podobnym procesem produkcyjnym, 
zastosowanymi metodami dystrybucji i świadczenia usług oraz jest przeznaczony dla 
określonego kręgu odbiorców.  

Przychody ze sprzedaży zaprezentowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za 
IV kwartał 2008 r. uwzględniają wyłączenie wzajemnych obrotów wewnątrz Grupy 
Kapitałowej ELZAB i stanowią przychody ze sprzedaży zewnętrznym klientom spoza Grupy. 
Koszty wytworzenia i pozostałe koszty sprzedaży są również kosztami sprzedaży klientom 
zewnętrznym.  

Ponieważ w odniesieniu do większości czynników określonych w definicji segmentu 
spełnione jest kryterium podobieństwa i obszary działalności Grupy nie spełniają warunków, 
aby zostały uznane za segmenty sprawozdawcze zgodnie z MSR 14, nie zachodzi potrzeba 
wydzielenia segmentów branżowych i geograficznych różniących się poziomem ryzyka 
i zwrotu poniesionych nakładów. W związku z powyższym nie dokonuje się podziału 
wartości bilansowych w zakresie aktywów i pasywów, ponieważ uczestniczą one 
w generowaniu wyniku finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB w jednym segmencie 
branży elektronicznej. 

Dla celów sprawozdawczości zarządczej w każdym podmiocie wchodzącym w skład Grupy 
Kapitałowej ELZAB prowadzona jest analiza osiąganych przychodów, ponoszonych kosztów 
oraz osiąganej marży na poszczególnych asortymentach oferowanych do sprzedaży wyrobów 
własnej produkcji, materiałów i towarów. 
W poniższym zestawieniu zaprezentowany został procentowy udział oferowanego 
asortymentu w wartości ogółem zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w poszczególnych 
spółkach i w Grupie Kapitałowej oraz osiągnięty poziom marży brutto na sprzedaży 
w IV kwartale 2008 r. w grupach asortymentowych wydzielonych jako jeden segment rynku 
elektronicznego. W wartości skonsolidowanych przychodów ponad 67% stanowiła sprzedaż 
sprzętu elektronicznego własnej produkcji oraz sprzedaż usług, głównie serwisowych. 
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF 

IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
 
SEGMENTY IV KWARTAŁ 2008 ROK   
    

Nazwa podmiotu 

Sprzęt elektroniczny 
własnej produkcji oraz 

usługi łącznie z 
serwisem 

gwarancyjnym i 
pogwarancyjnym 

Towary (sprzęt 
elektroniczny) oraz 

materiały i akcesoria 

RAZEM 
PRZYCHODY ZE 

SPRZEDAŻY 
ELZAB S.A. 88,5% 11,5% 100,0%
przychody 14 732 1 909 16 641
GENEZA SYSTEM S.A. 1,6% 98,4% 100,0%
przychody 52 3 248 3 300
MEDESA Sp. z o.o. 67,9% 32,1% 100,0%
przychody 565 267 832
MICRA METRIPOND KFT 31,7% 68,3% 100,0%
przychody 625 1 347 1 972
RAZEM GRUPA ELZAB 70,2% 29,8% 100,0%
przychody 15 974 6 771 22 745
Korekty konsolidacyjne obrót wewnątrz 
Grupy 2 902 427 3 329

SKONSOLIDOWANA WARTOŚĆ 
PRZYCHODÓW  67,3% 32,7% 100,0%

do zewnętrznych klientów 13 072 6 344 19 416
Marża brutto na sprzedaży osiągnięta w 
IV kwartale 2008 roku  6 241 1 105 7 346
 
ELZAB S.A., podobnie jak w poprzednich okresach, dostarczała swoje produkty na rynek 
poprzez mieszany system dystrybucji. Spółka realizowała bezpośrednią sprzedaż do dealerów 
oraz poprzez oddziały w Warszawie i Wrocławiu, a także biura handlowe w Żarach 
i w Suchym Lesie k/Poznania. Pozostałą część sprzedaży Spółka zrealizowała w oparciu 
o dwustopniową sieć dystrybutorów regionalnych i autoryzowanych dealerów. 
Udział sprzedaży na rynki zagraniczne w IV kwartale 2008 r. stanowił 3,2% wartości ogółem 
zrealizowanej sprzedaży i wynosił 527 tys. zł. W IV kwartale 2007 r., udział ten wynosił 
3,9% i w obydwu sprzedaż ta skierowana została głównie na rynek węgierski i angielski. 
 
GENEZA SYSTEM S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, jest głównym dystrybutorem 
produktów ELZAB S.A. i realizuje sprzedaż wyłącznie na rynku krajowym. 
 
MEDESA Sp. z o.o. realizuje produkcję i sprzedaż głównie na terenie województwa 
mazowieckiego oraz świadczy usługi serwisowe poprzez autoryzowane punkty serwisowe 
w pozostałych regionach kraju.  
Dystrybucja we wszystkich regionach kraju odbywa się na porównywalnych zasadach i brak 
jest podstaw do wydzielenia segmentów geograficznych różniących się poziomem ryzyka 
i zwrotu poniesionych nakładów. W IV kwartale 2008 r. Spółka 3,7% wartości sprzedaży 
zrealizowała na rynkach zagranicznych, głównie na rynku węgierskim. 
 
MICRA METRIPOND KFT w IV kwartale 2008 r. 92,3% sprzedaży zrealizowała na rynku 
węgierskim, a pozostałą sprzedaż na rynkach zagranicznych.  
 
Skonsolidowaną wartość przychodów osiągniętą przez Grupę Kapitałową ELZAB w 
porównywalnych okresach 2008 r. i 2007 r., według struktury geograficznej przedstawia 
poniższa tabela: 
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF 

IV kwartał 2008 r. (w tys. zł) 
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w tys. zł 

IV 
kwartał 

2008 % udział 

IV 
kwartał 

2007 % udział  2008 rok % udział  2007 rok % udział 
sprzedaż 
zrealizowana na 
terytorium RP 17 237 88,8% 15 280 89,1% 59 476 86,6% 57 594 86,7%
sprzedaż 
zrealizowana na 
rynkach 
zagranicznych 2 179 11,2% 1 877 10,9% 9 165 13,4% 8 838 13,3%
RAZEM 19 416 100% 17 157 100% 68 641 100% 66 432 100%
 
W IV kwartale 2008 r. udział sprzedaży zrealizowanej na rynkach zagranicznych, 
uwzględniającej sprzedaż realizowaną na rynku węgierskim przez MICRA METRIPOND 
KFT wynosił 11,2% i jest nieznacznie wyższy w porównaniu do IV kwartału 2007 r. 
W obydwu narastających okresach udział ten ukształtował się na zbliżonym poziomie. 
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