ELZAB

QSr 1/2009
skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

1 / 2009
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 wartośc iowyc h prowadząc yc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową lub usługową
za
1 kwartał roku obrotowego
2009 obejmując y okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
zawierając y skróc one skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w waluc ie zł
oraz skróc one sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w waluc ie zł
data przekazania: 2009-05-15

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)

ELZAB

Informatyka (inf)
(skróc ona nazwa emitenta)

41-813

(sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie)

Zabrze

(kod poc ztowy)

(miejsc owość )

ul. Kruczkowskiego

39
(ulic a)

(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)

w tys. zł
1 kwartał(y)
narastając o /
2009 okres od
2009-01-01 do
2009-03-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. EUR

1 kwartał(y)
narastając o /
2008 okres od
2008-01-01 do
2008-03-31

1 kwartał(y)
narastając o /
2009 okres od
2009-01-01 do
2009-03-31

1 kwartał(y)
narastając o /
2008 okres od
2008-01-01 do
2008-03-31

dane dotyc ząc e skróc onego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

16 096

15 446

3 501

3 360

II. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej

1 853

2 365

403

514

III. Zysk (strata) brutto

1 505

2 095

327

456

Zysk (strata) netto przypadając y akc jonariuszom podmiotu
IV.
dominując ego

1 221

1 615

266

351

963

1 574

205

335

-274

-560

-58

-119

VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej

191

-689

41

-147

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

880

325

187

69

-0,04

4,41

-0,01

0,96

31.03.2009

31.12.2008

31.03.2009

31.12.2008

58 054

56 124

12 348

11 938

XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe

6 763

6 297

1 439

1 339

XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe

12 160

11 854

2 587

2 521

XIV. Kapitał własny

39 131

37 973

8 323

8 077

XV. Kapitał zakładowy

22 143

22 143

4 710

4 710

16 137 050

16 137 050

16 137 050

16 137 050

2,42

2,35

0,51

0,50

1 kwartał 2009

1 kwartał 2008

1 kwartał 2009

1 kwartał 2008

V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej

IX. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR)
X. WYBRANE DANE BILANSOWE GRUPA ELZAB
XI. Aktywa razem

XVI. Lic zba akc ji
XVII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł / EUR)

dane dotyc ząc e skróc onego sprawozdania finansowego
XVIII.

WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ELZAB S.A.

XIX. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

13 962

13 442

3 037

2 924

XX. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej

1 854

2 616

403

569

XXI. Zysk (strata) brutto

1 761

2 446

383

532

XXII. Zysk (strata) netto

1 453

1 927

316

419

XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej

1 518

1 784

323

379

XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej

-273

-559

-58

-119

XXV. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej

-466

-974

-99

-207

Komisja Nadzoru Finansowego
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ELZAB

QSr 1/2009
w tys. zł
1 kwartał(y)
narastając o /
2009 okres od
2009-01-01 do
2009-03-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem

w tys. EUR

1 kwartał(y)
narastając o /
2008 okres od
2008-01-01 do
2008-03-31

1 kwartał(y)
narastając o /
2009 okres od
2009-01-01 do
2009-03-31

1 kwartał(y)
narastając o /
2008 okres od
2008-01-01 do
2008-03-31

779

251

166

53

-0,22

3,61

-0,05

0,79

31.03.2009

31.12.2008

31.03.2009

31.12.2008

57 305

55 176

12 189

11 736

XXX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe

5 892

5 885

1 253

1 252

XXXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe

9 271

8 606

1 972

1 831

XXXII. Kapitał własny

42 142

40 685

8 964

8 654

XXXIII. Kapitał zakładowy

22 143

22 143

4 710

4 710

16 137 050

16 137 050

16 137 050

16 137 050

XXXV. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł / EUR)

2,61

2,52

0,56

0,54

Wypłac ona dywidenda na jedną akc ję za rok poprzedni (w zł /
XXXVI.
EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

XXVII. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR)
XXVIII. WYBRANE DANE BILANSOWE ELZAB SA
XXIX. Aktywa razem

XXXIV. Lic zba akc ji

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartośc iowyc h w Warszawie S.A. oraz agenc ji
informac yjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik

Opis

SA Qs I kwartał 2009 GRUPA ELZAB.pdf

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ELZAB

SA Q I kwartał 2009 ELZAB.pdf

sprawozdanie finansowe ELZAB S.A.

informac ja SA Qr I 2009.pdf

informac ja dodatkowa do QSr I kwartał 2009

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2009-05-15

Jerzy Biernat

Wic eprezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2009-05-15

Jerzy Malok

Członek Zarządu, Wic eprezes ds. Handlu

Podpis
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QSr I kwartał 2009

GRUPA ELZAB

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA

w tys. zł

(tys. zł)
31.03.2009

A. Aktywa trwałe (długoterminowe)
1. Rzeczowe aktywa trwałe
2. Wartość firmy
3. Wartości niematerialne
4. Długoterminowe aktywa finansowe
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6. Długoterminowe należności
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
1. Zapasy
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe
w tym: rozliczenia miedzyokresowe
3. Należności z tytułu podatku dochodowego
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

31.12.2008

18 469
10 513
4 312
2 351
405
770
118
32 313
12 473
13 146
958
149
6 545

18 887
10 782
4 312
2 503
405
767
118
29 965
11 769
12 295
159
236
5 665

7 272

7 272

7 272

58 054

56 124

58 903

C. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem
PASYWA

31.03.2008

31.03.2009

31.12.2008

25 933
10 796
10 783
2 939
405
824
186
25 698
12 588
10 450
730
2 660

31.03.2008

A. Kapitał własny
1. Kapitał podstawowy
2. Akcje własne
3. Kapitały zapasowe
4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
5. Zyski zatrzymane, w tym:
5.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych
5.2. Zysk/strata netto
6. Udziały mniejszości
B. Zobowiązania długoterminowe
1. Rezerwy
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3. Długoterminowe kredyty bankowe
ę y
4. Rozliczenia międzyokresowe
C. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Rezerwy
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki

39 131
22 143
-1 996
19 757
-509
-356
-1 577
1 221
92
6 763
2 373
200
3 985
205
12 160
1 443

997

1 430

3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek

1 505

1 564

1 230

4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
w tym: rozliczenia miedzyokresowe
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Pasywa razem

8 215
234

7 561
130

58 054

56 124

6 998
125
0
58 903

39 039
16 137 050
2,42

37 847
16 137 050
2,35

40 755
1 613 705
25,26

Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Komisja Nadzoru Finansowego

37 973
22 143
-1 996
19 757
-476
-1 581
-1 373
-208
126
6 297
2 373
194
3 533
197
11 854
1 299

40 929
22 143
-716
14 122
-640
5 846
4 231
1 615
174
6 915
2 419
182
4 112
202
11 059
1 430
1 401
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QSr I kwartał 2009

GRUPA ELZAB

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

31.03.2009

31.12.2008

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

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

31.03.2008

27
27
27

66
66
66

27

66

411
411
66
343
2
411

(tys. zł)

I kwartał / 2009 okres I kwartał / 2008 okres
od 2009-01-01 do 2009- od 2008-01-01 do 200803-31
03-31

WARIANT KALKULACYJNY
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A–B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)
G. Pozostałe przychody
H. Pozostałe koszty
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)
J. Przychody finansowe
K. Koszty finansowe
L. Odpis wartości firmy
M. Zysk/strata brutto (I+J-K-L)
N. Podatek dochodowy
O. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (M-N)
P. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej
R. Zysk/strata netto za okres (O+P)
Przypadający/a na:
Akcjonariuszy jednostki dominującej
Udziały mniejszości

16 096
10 077
6 019
920
3 357
1 742
217
106
1 853
144
492

15 446
9 183
6 263
934
3 168
2 161
225
21
2 365
427
697

1 505
318
1 187
0
1 187

2 095
492
1 603
1 603

0

Zysk (strata) netto zannualizowany
Liczba akcji
- zysk na 1 akcję z wyniku finansowego na działalności kontynuowanej
- zysk na 1 akcję z wyniku finansowego na działalności zaniechanej

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

1 221
-34

1 615
-12

-602
16 137 050
-0,04
0,00

7 112
1 613 705
4,41
0,00

(tys. zł)

I kwartał / 2009 okres I kwartał / 2008 okres
od 2009-01-01 do 2009- od 2008-01-01 do 200803-31
03-31

Zysk netto za okres
Inne całkowite dochody:
Rozwiązanie rezerwy na różnice w amortyzacji w wycenie środków
trwałych
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
Całkowity dochód za okres, przypadający na:
Akcjonariuszy jednostki dominującej
Udziały mniejszości

1 187

1 603

4

10

-33
1 158
1 192
-34

-70
1 543
1 555
-12

Komisja Nadzoru Finansowego
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Grupa ELZAB

SA Qr I kwartał 2009 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ
ELZAB
stan na 01.01.2009
- zysk/strata netto za okres
- różnice kursowe

Kapitał podstawowy
22 143

Akcje własne
-1 996

Różnice kursowe z
przeliczenia
jednostek
Zyski zatrzymane, w
tym:
Kapitały zapasowe podporządkowanych
19 757
-476
-1 581
1 221
-33
0

- Inne całkowite dochody - rozwiązanie
rezerwy na różnice w amortyzacji z
wyceny środków trwałych
Razem całkowite dochody za okres
stan na 31.03.2009

0
22 143

0
-1 996

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ
ELZAB
stan na 01.01.2008
- nabycie akcji własnych w celu
umorzenia
razem
- zysk/strata netto za okres

Kapitał podstawowy
22 143

22 143

Akcje własne
0
-1 996
-1 996

- sprzedaż, likwidacja środków trwałych
- zaokrąglenie
stan na 31.12.2008

4

4
4
-1 577

Różnice kursowe z
przeliczenia
jednostek
Zyski zatrzymane, w
tym:
Kapitały zapasowe podporządkowanych
14 122
-570
4 222

Skumulowane
zyski/straty z lat
ubiegłych
4 222

14 122

-33
-509

-570

0

0

0
5 630

22 143

-1 996

19 757

94

4 222

41

41

-167
-5 630

41
-5 630

-5
-1
-1 581

-5
-1
-1 373

Różnice kursowe z
przeliczenia
jednostek
Zyski zatrzymane, w
tym:
Kapitały zapasowe podporządkowanych
14 122
-570
4 222

Skumulowane
zyski/straty z lat
ubiegłych
4 222

5

Kapitał podstawowy
22 143

22 143

Akcje własne
0
-716
-716

14 122

-476

-570

0
4 222
1 615

-70

0

10

10

1 625
-1
5 846

10
-1
4 231

- Inne całkowite dochody - rozwiązanie
rezerwy na różnice w amortyzacji z
wyceny środków trwałych
Razem całkowite dochody za okres
- zaokrąglenie
stan na 31.03.2008

0
4 222
-208

Zysk/strata netto
bieżącego roku
obrotowego

Razem

0

0

0

-70

22 143

-716

14 122

-640

4 222

Udziały mniejszości
126
-34

1 221

37 847
1 221
-33

1 221
1 221

1 192
39 039

-34
92

39 917

Udziały mniejszości
186

-1 996
37 921
-208

186
-60

Razem
37 973
1 187
-33

4

Zysk/strata netto
bieżącego roku
obrotowego

Razem

0
-208

94

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ
ELZAB
stan na 01.01.2008
- nabycie akcji własnych w celu
umorzenia
razem
- zysk/strata netto za okres
- Inne całkowite dochody - różnice
kursowe

Skumulowane
zyski/straty z lat
ubiegłych
-1 581

1 225
-356

0
19 757

- IInne całkowite
łk it dochody
d h d - rozwiązanie
i
i
rezerwy na różnice w amortyzacji z
wyceny środków trwałych
- Inne całkowite dochody - różnice
kursowe
Razem całkowite dochody za okres
- z podziału zysku

w tys. zł

-208

Zysk/strata netto
bieżącego roku
obrotowego

0
1 615

-1 996
38 107
-268

41
94
-60

0
-1
37 847

126

39 917

Udziały mniejszości
186

-716
39 201
1 615

186
-12

Razem

1 555
-1
40 755

-133
0
0
-1
37 973

Razem
40 103
-716
39 387
1 603
-70

10

1 615

40 103

41

-70

1 615

Razem

94
-73
0

-208

4
1 158
39 131

10
-12
174

1 543
-1
40 929
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GRUPA ELZAB

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

(tys. zł)

I kwartał / 2009 okres I kwartał / 2008 okres
od 2009-01-01 do 2009- od 2008-01-01 do 200803-31
03-31

METODA POŚREDNIA
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/ strata netto
Korekty o pozycje:
Udziały mniejszości
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych
Odpis wartości firmy
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych
Koszty i przychody z tytułu odsetek
Przychody z tytułu dywidend
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku wyników
Inne korekty
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
Wpływy z tytułu odsetek
Wpływy z tytułu dywidend
Spłaty udzielonych pożyczek
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
Inne
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z kredytów i pożyczek
Inne
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów
Spłata kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym
Nabycie akcji własnych
Zapłacone odsetki
Inne
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów
środków pieniężnych
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu
w tym: środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka
(faktoringowego)

Komisja Nadzoru Finansowego

1 221
-258
-34
628

1 615
-41
-12
698

190
112

47
114

163
-776
-874
233
-222
318
4
963

-29
305
-197
-1
-1 079
-394
492
15
1 574
29

17

17
0

-291

-319
-287

-274

-560

1 308
5

1 308

-834

-1 139
0

-112
-176
191

-716
-114
-28
-689

880

325

5 665

1 935

6 545

2 260

291

381
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ELZAB S.A.

w tys. zł

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)
1. Rzeczowe aktywa trwałe
2. Wartości niematerialne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5. Długoterminowe należności
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
1. Zapasy
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe
w tym: rozliczenia miedzyokresowe

3. Należności z tytułu podatku dochodowego
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
C. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży
Aktywa razem
PASYWA
A. Kapitał własny
1. Kapitał podstawowy
2. Akcje własne
3. Kapitały zapasowe
4. Zyski zatrzymane, w tym:
4.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych
4.2. Zysk/strata netto
B. Zobowiązania długoterminowe
1. Rezerwy
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3. Długoterminowe kredyty bankowe
C. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Rezerwy
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych
4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
w tym: rozliczenia miedzyokresowe

(tys. zł)
31.03.2009
16 701
8 345
2 323
5 194
721
118
33 332
9 981
17 176
914
149
6 026

31.12.2008
16 963
8 473
2 470
5 194
708
118
30 941
8 963
16 495
134
236
5 247

31.03.2008
28 045
8 642
2 901
15 586
731
185
25 980
9 172
14 690
682
123
1 995

7 272

7 272

7 272

57 305

55 176

61 297

31.03.2009
42 142
22 143
-1 996
19 757
2 238
785
1 453
5 892
2 350
122
3 420
9 271
1 314
997
416
6 544
75

31.12.2008
40 685
22 143
-1 996
19 757
781
3 785
-3 004
5 885
2 350
115
3 420
8 606
1 186
1 238
555
5 627
60

31.03.2008
46 865
22 143
-716
14 122
11 316
9 389
1 927
6 481
2 406
100
3 975
7 951
1 267
1 131
416
5 137
40

5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

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

0

0

0

57 305

55 176

61 297

42 142
16 137 050
2,61

40 685
16 137 050
2,52

46 865
1 613 705
29,04

31.03.2009

31.12.2008
27
27
27
27

Komisja Nadzoru Finansowego

31.03.2008
66
66
66
66

66
66
66
66
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SA-Q I kwartał 2009

ELZAB S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

(tys. zł)
I kwartał / 2009 okres I kwartał / 2008 okres
od 2009-01-01 do 2009- od 2008-01-01 do 200803-31
03-31

WARIANT KALKULACYJNY
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A–B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E)
G. Pozostałe przychody
H. Pozostałe koszty
I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H)
J. Przychody finansowe
K. Koszty finansowe
L. Zysk/strata brutto (I+J-K)
M. Podatek dochodowy
N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M)
O. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej
P. Zysk/strata netto za okres (N+O)
Zysk (strata) netto zannualizowany
Liczba akcji
- zysk na 1 akcję z wyniku finansowego na działalności kontynuowanej
- zysk na 1 akcję z wyniku finansowego na działalności zaniechanej

13 962
8 700
5 262
614
2 886
1 762
181
89
1 854
127
220
1 761
308
1 453
0
1 453

13 442
7 789
5 653
567
2 675
2 411
216
11
2 616
49
219
2 446
519
1 927
0
1 927

-3 478
16 137 050
-0,22
0,00

5 833
1 613 705
3,61
0,00

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(tys. zł)

I kwartał / 2009 okres I kwartał / 2008 okres
od 2009-01-01 do 2009- od 2008-01-01 do 200803-31
03-31

Zysk netto za okres
Inne całkowite dochody:
Rozwiązanie rezerwy na różnice w amortyzacji w wycenie środków
trwałych
Całkowity dochód za okres

Komisja Nadzoru Finansowego

1 453

1 927

4

10

1 457

1 937
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ELZAB SA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM ELZAB S.A.
stan na 01.01.2009
- zysk/strata netto za okres
- Inne całkowite dochody rozwiązanie rezerwy na różnice w
amortyzacji z wyceny środków
trwałych
Razem całkowite dochody za okres
stan na 31.03.2009

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM ELZAB S.A.
stan na 01.01.2008
- nabycie akcji własnych w celu
umorzenia
razem
- zysk/strata netto za okres
- Inne całkowite dochody rozwiązanie rezerwy na różnice w
amortyzacji z wyceny środków
trwałych

SA Q I kwartał 2009 r.

Kapitał podstawowy
22 143

22 143

Kapitał podstawowy
22 143

22 143

Akcje własne
-1 996

-1 996

Akcje własne
0
-1 996
-1 996

Kapitały zapasowe
19 757

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM ELZAB S.A.
stan na 01.01.2008
- nabycie akcji własnych w celu
umorzenia
razem
- zysk/strata netto za okres
- Inne całkowite dochody rozwiązanie rezerwy na różnice w
amortyzacji z wyceny środków
trwałych
Razem całkowite dochody za okres
stan na 31.03.2008

22 143

Kapitał podstawowy
22 143

22 143

22 143

-1 996

Akcje własne
0
-716
-716

-716

Skumulowane
zyski/straty z lat
ubiegłych
781

4

4

1 457
2 238

4
785

Zyski zatrzymane, w
Kapitały zapasowe
tym:
14 122
9 379

Skumulowane
zyski/straty z lat
ubiegłych
9 379

19 757

14 122

Zysk/strata netto
bieżącego roku
obrotowego

Razem

1 453

40 685
1 453

1 453
1 453

1 457
42 142

4

Zysk/strata netto
bieżącego roku
obrotowego

Razem
45 644
-1 996
43 648
-3 004

9 379
-3 004

9 379

42

42

-2 962

42

5 630

-5 630

-5 630

0

5

-5
-1
781

-5
-1
3 785

0
-1
40 685

Zyski zatrzymane, w
Kapitały zapasowe
tym:
14 122
9 379

Skumulowane
zyski/straty z lat
ubiegłych
9 379

Razem całkowite dochody za okres
- z podziału zysku (ponad wymaganą
ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaż, likwidacja środków
trwałych
- zaokrąglenie
stan na 31.12.2008

Zyski zatrzymane, w
tym:
781
1 453

w tys. zł

19 757

14 122

14 122

9 379
1 927

9 379

10

10

1 937
11 316

10
9 389

0
-3 004

42
-3 004

-2 962

-3 004

Zysk/strata netto
bieżącego roku
obrotowego

Razem
45 644

0
1 927

-716
44 928
1 927

1 927
1 927

1 937
46 865

10
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ELZAB S.A.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

(tys. zł)

I kwartał / 2009 okres I kwartał / 2008 okres
od 2009-01-01 do 2009- od 2008-01-01 do 200803-31
03-31

METODA POŚREDNIA
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/ strata netto
Korekty o pozycje:
Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja wartości niematerialnych
Utrata wartości firmy
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych
Koszty i przychody z tytułu odsetek
Przychody z tytułu dywidend
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych
Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy
Inne korekty
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
Wpływy z tytułu odsetek
Wpływy z tytułu dywidend
Spłaty
p y udzielonych
y ppożyczek
y
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
Inne
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z kredytów i pożyczek
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów
Spłata kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym
Nabycie akcji własnych
Zapłacone odsetki
Inne
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów
środków pieniężnych
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek
okresu
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu
w tym: środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka
(faktoringowego)
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku

Komisja Nadzoru Finansowego

1 453
65
236
330
0
0
85
0
123
-1 018
-641
860
308
-222
4
1 518

1 927
-143
314
323
0
94
-29
305
-109
102
-1 278
519
-394
10
1 784
29
17

17
0
0
0
290
0
0
0
0
-273
852
0
1 232
0
0
0

0
0
318
287

-559
967
1 131
0
716
94

86
0
-466
779

-974
251

5 247

1 744

6 026

1 995
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Grupa Kapitałowa ELZAB
Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF
I kwartał 2009 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.
PKD: 2620Z (PKD 2007) – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD: 3002Z (PKD 2004) – produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania
informacji
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:
Eugeniusz Pajączek – Prezes Zarządu (od 01.04.2009 r.)
Paweł Dudziuk – Prezes Zarządu (do 31.03.2009 r.)
Jerzy Biernat – Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Generalny
Jerzy Malok – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu
Skład Rady Nadzorczej:
Dawid Marek Sukacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Ciesielski – Sekretarz Rady Nadzorczej
Marcin Dobrzański – Członek Rady Nadzorczej
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.)
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
I kwartał 2009 r. (w tys. zł)

INFORMACJA DODATKOWA
do SA Qr za I kwartał 2009 r.
Zgodnie z art. 87 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Pkt 3. W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów
oraz pomiaru wyniku finansowego należy dodatkowo, w kwartalnym skróconym 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, przedstawiająca informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu
raportu, w szczególności informacje 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 pierwszy kwartał
2009 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.
W dniu 29.04.2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELZAB S.A. oraz w dniu
7.05.2009 r. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki MEDESA Sp. z o.o. podjęły
uchwały o połączeniu ELZAB S.A. z MEDESA Sp. z o.o.
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 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. zawiera:
• Sprawozdanie z sytuacji finansowej z wg stanu na 31.03.2009 r., 31.12.2008 r. oraz
dane porównywalne na 31.03.2008 r.
• Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od
01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. i za porównywalny okres od 01.01.2008 r. do
31.03.2008 r.
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. i
za porównywalny okres od 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r.
• Zestawienie zmian na kapitale za okres od 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. oraz za
okres porównywalny od 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r. oraz za okres od 01.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.
• Informację dodatkową w zakresie określonym w art. 87 pkt. 3 i 4 Rozp. Min. Fin. z
dnia 19 lutego 2009 r.,
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•

Pozostałe informacje dodatkowe w zakresie określonym w art. 87 pkt. 7, 9, 10 Rozp.
Min. Fin. z dnia 19 lutego 2009 r.

W skład Grupy Kapitałowej ELZAB w I kwartale 2009 r. i w porównywalnym okresie
I kwartału 2008 r. wchodziły następujące podmioty zależne:
− 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 %,
− ORHMET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – udział ELZAB S.A. 100 %
(od 06.02.2008 r.).
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 31.03.2009 r.
211
• przychody ze sprzedaży w I kwartale 2009 r.
253
• wynik finansowy za I kwartał 2009 r.
0
Podstawowe pozycje bilansu i rachunku wyników ORHMET Sp. z o.o. (w tys. zł):
• suma bilansowa na 31.03.2009 r.
229
• przychody ze sprzedaży w I kwartale 2009 r.
44
• wynik finansowy za I kwartał 2009 r.
4
Podmiot zależny GENEZA SYSTEM S.A. posiada udziały w:
• ELZAB SOFT Sp. z o.o. 25%,
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 r. i za porównywalny okres
I kwartału 2008 r. sporządzone zostało z uwzględnieniem zasad MSR/MSSF, które obejmują
standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości oraz Stały Komitet ds. Interpretacji.
Stosowane zasady te zostały opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2008 r.
w dniu 30.04.2009 r.
W obydwu okresach zastosowane zostały jednakowe zasady rachunkowości i prezentowane
dane są porównywalne.
Zgodnie z MSR 1 -Wymogi dotyczące prezentacji sprawozdań finansowych oraz MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, wprowadzono zmiany prezentacyjne.
Zaprezentowano sprawozdanie z całkowitych dochodów składające się z:
• Zysku netto oraz
• Innych całkowitych dochodów.
Dokonano zmiany prezentacyjnej w zestawieniu zmian w kapitale własnym polegającej na
wyodrębnieniu zmian wynikających z transakcji dokonywanych z właścicielami kapitału
własnego, działającymi w ramach przysługujących im uprawnień oraz całkowitych
dochodów.
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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 I kwartale 2009 r. wystąpiły następujące zmiany
w znaczących pozycjach odpisów aktualizujących, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych
biernych (w tys. zł):

•

Odpisy aktualizujące należności
i odsetki od nieterminowych zapłat

stan na

stan na

zmiana

31.12.2008

31.03.2009

w tys. zł

2 956

2 616

-340

Odpisy aktualizujące należności i ich rozwiązanie w kwocie 97 tys. zł zmniejszyły koszty
sprzedaży.
W I kwartale 2009 r. łączny skutek likwidacji, aktualizacji oraz przywrócenia ostrożnej
wyceny z 2008 r. zapasów produktów, towarów i materiałów zmniejszył koszt wytworzenia
sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów o kwotę 7 tys. zł.
Pozostałe zmiany rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych:
stan na
stan na
31.12.2008

•
•
•
•
•
•
•
•

Rezerwa na świadczenia pracownicze
(odprawy emerytalno-rentowe,
nagrody jubileuszowe)
Rezerwa na ekwiwalenty za niewykorzystane
urlopy
Rezerwa na premię Zarządu, bonus roczny
dla pracowników
Rezerwa na odszkodowanie z tytułu umowy
o zakazie konkurencji
Rezerwa na działania promocyjno-reklamowe
Rezerwa na wynagrodzenia za
racjonalizację
Rezerwa na fundusz gwarancyjny
Pozostałe rezerwy (między innymi: badanie
sprawozdań finansowych)

31.03.2009

zmiana
w tys. zł

2 836

2 862

26

497

497

0

74

221

147

36
43

36
37

0
-6

140
61

18
140

- 122
79

96

65

- 31

Utworzone rezerwy zaliczone zostały odpowiednio do kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych
oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Stan rezerwy na odroczony podatek dochodowy w odniesieniu do stanu na 31.12.2008 r.
uległ zwiększeniu o 6 tys. zł i na koniec I kwartału 2009 r. wynosi 200 tys. zł. Rezerwa ta
obejmuje głównie rezerwę na różnice pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków
trwałych w ELZAB S.A. i w MICRA METRIPOND KFT oraz odroczony podatek
dochodowy z tytułu ulgi inwestycyjnej zastosowanej w 1999 r. przez podmiot dominujący.
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Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31.03.2009 r. wynosi
770 tys. zł i w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału wykazuje następujące
zmiany w poszczególnych tytułach:
•
•
•
•
•
•

tytuł zmian

stan na

stan na

zmiana

31.12.2008

31.03.2009

w tys. zł

536
91

541
91

5
0

76
0
8

55
19
5

- 21
19
-3

56
767

59
770

3
3

nagrody jubileuszowe i odprawy
emerytalno - rentowe
ekwiwalent za niewykorzystane urlopy
niezrealizowana marża na zapasach
produktów ELZAB S.A. w magazynach
podmiotów zależnych
fundusz gwarancyjny
fundusz na działania promocyjno-reklamowe
zarachowane koszty przyszłych okresów
(w tym: badanie sprawozdań finansowych,
premia kwartalna, wynagrodzenie Rady Nadzorczej)
RAZEM

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 I kwartale 2009 r. wyniosły 13 962 tys. zł i były wyższe o 3,9 % od przychodów
w I kwartale 2008 r.
W I kwartale 2009 r. sprzedano o 2,3 % (w szt.) więcej kas fiskalnych w porównaniu
z I kwartałem 2008 r.
Najlepiej, w stosunku do okresu poprzedniego, kupowane były przez podatników kasy
ELZAB Mini, których sprzedaż była ilościowo wyższa o 10,3% oraz ELZAB Jota (o 7 %
wyższa niż w analogicznym okresie 2008 r.). Świadczy to o większej liczbie nowych
podatników instalujących nowe urządzenia fiskalne oraz wymianie wyeksploatowanych
urządzeń.
Sprzedaż kas systemowych ELZAB Delta jak i sumaryczna sprzedaż drukarek fiskalnych
ELZAB Omega i ELZAB Mera w I kwartale 2009 r. była nieco niższa niż w I kwartale
2008 r., co może świadczyć o zwiększonej ostrożności do inwestowania odbiorców tej grupy
urządzeń - dużych podmiotów z segmentu handlu sieciowego, jako reakcji na zapowiedzi
kryzysu gospodarczego. Jednakże w I kwartale 2009 r. w stosunku do I kwartału 2008 r.,
wzrosła liczba sprzedanych wag rodziny CAT 17 (o 11,4 %), a sprzedaż wag ELZAB Prima,
Prima K utrzymała się na podobnym poziomie (wzrost o 0,9 %), przy zanotowanym wzroście
liczby sprzedanych skanerów kodów kreskowych o prawie 30%.
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W I kwartale 2009 r. ELZAB S.A. zrealizował 67 % obrotu przez sprzedaż bezpośrednią
i przez oddziały w Warszawie i Wrocławiu oraz biura handlowe w Żarach i Suchym Lesie.
W analogicznym okresie 2008 r. udział wynosił 68 %. Pozostały obrót na poziomie 33 %
został zrealizowany poprzez dwustopniową sieć opartą o dystrybutorów. Największe obroty
w I kwartale 2009 r. realizowane były przez firmy: Geneza System S.A. Tarnowskie Góry
(17% obrotu) i Syriusz Sp. z o.o. Rzeszów (9 % obrotu).
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 I kwartale 2009 r. w kwocie 2 897 tys. zł była wyższa o 26,2% od
osiągniętych w porównywalnym kwartale ubiegłego roku. Podobnie jak w ostatnim kwartale
ubiegłego roku największym popytem cieszyły się kasy ELZAB Mini i ELZAB Jota oraz
drukarka ELZAB Mera. Sprzedaż pozostałych wyrobów, w tym wag oraz akcesoriów, takich
jak czytniki kodów kreskowych, kolektorów danych, sprawdzarek cen oraz szuflad Gamma
była wyższa o ponad 51% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Spółka osiągnęła w I kwartale br. rentowność na sprzedaży brutto w wysokości 11,1%,
o 2 punkty procentowe niższą niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Niższa
rentowność została spowodowana wprowadzeniem promocji cenowych na wybrane wyroby.
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 I kwartale 2009 r. wyniosła 842 tys. zł i była wyższa
o 6,9% od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego
roku, co wpłynęło na poprawę wskaźnika rentowności brutto na sprzedaży z 15,4%
w I kwartale 2008 r. do 18,5% w I kwartale 2009 r.
MICRA METRIPOND KFT
W I kwartale 2009 r. Spółka realizowała produkcję i sprzedaż wag elektronicznych,
kalkulacyjnych, metkujących, platformowych i samochodowych oraz świadczyła usługi
serwisowe w zakresie sprzedawanych produktów. MICRA METRIPOND KFT jest również
dystrybutorem wyrobów ELZAB S.A., w tym kas fiskalnych MICRA ECO Plus, MICRA
ECO Prof., MICRA ECO MAX.
Przychody zrealizowane w I kwartale 2009 r. wyniosły 1 077 tys. zł i były niższe o 36% w
porównaniu do I kwartału ubiegłego roku. Znaczący wpływ na spadek przychodów ma
sytuacja gospodarcza na Węgrzech, która uległa wyhamowaniu na długo przed „Kryzysem
Światowym”. Prognozy na najbliższe miesiące dla Węgier nie są zbyt obiecujące.
Osiągnięta w I kwartale 2009 r. rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 15,5% i była niższa
od osiągniętej w I kwartale ub. roku o 4,1 punkta procentowego, co spowodowane zostało
spadkiem sprzedaży asortymentów o wysokiej marży.
GRUPA KAPITAŁOWA ELZAB
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowana przez Grupę Kapitałową ELZAB
w I kwartale 2009 r. w wysokości 16 096 tys. zł była wyższa o 4,2% od przychodów
osiągniętych w porównywalnym kwartale 2008 r. Wartość ta uwzględnia eliminację obrotów
w zakresie sprzedaży i zakupów wewnątrz Grupy w wysokości 2 682 tys. zł.
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Uwzględniając poniesione koszty na wytworzenie sprzedanych produktów oraz wartość
sprzedanych materiałów i towarów, skorygowane o kwotę 7 tys. zł dotyczącą aktualizacji
zapasów a także zrealizowaną marżę na zapasach w wysokości 113 tys. zł, Grupa Kapitałowa
ELZAB w I kwartale 2009 r. wypracowała skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży
w kwocie 6 019 tys. zł, osiągając rentowność na tym poziomie w wysokości 37,4%.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów były wyższe o 9,7% od poniesionych
w analogicznym okresie ubiegłego roku.
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 1 742 tys. zł. Wskaźnik rentowności netto na sprzedaży
z poziomu 14% w I kwartale 2008 r. spadł do poziomu 10,8 % w I kwartale 2009 r.
W kosztach sprzedaży uwzględniony został skutek dokonanych odpisów aktualizujących
należności i ich rozwiązanie w kwocie 97 tys. zł, który wpłynął na polepszenie wyniku.
W ubiegłym roku kwota z tego tytułu wyniosła 117 tys. zł i również wpłynęła na polepszenie
wyniku netto na sprzedaży.
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu poniesione przez Grupę ELZAB wyniosły 4 277 tys. zł
i były wyższe od poniesionych w I kwartale 2008 r. o 4,2%.
Poniesione w I kwartale 2009 r. przez Grupę ELZAB koszty na podstawowej działalności
uległy zwiększeniu o ok. 8%. Jest to związane głównie:
-ze wzrostem cen zakupu materiałów oraz towarów w kraju i za granicą wskutek rosnących
kursów walut w ostatnich miesiącach,
- z wyższymi niż w I kwartale 2008 r. wynagrodzeniami w związku ze wzrostem zatrudnienia
oraz skutkami ich dostosowywania do panującej sytuacji na rynku pracy,
-z wyższymi kosztami utrzymania spółek w związku ze wzrostem cen mediów.
Pozostałe pozycje kosztów, których poziom zależy od decyzji Spółek, ukształtowały się na
poziomie zbliżonym lub niższym od kosztów poniesionych w I kwartale ubiegłego roku.
W prezentowanym kwartale Grupa Kapitałowa ELZAB na pozostałej działalności operacyjnej
uzyskała dodatni wynik w wysokości 111 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne obejmują
w głównej mierze przychody z wynajmu nieruchomości. Wyższy poziom pozostałych
kosztów operacyjnych związany jest głownie ze zwiększeniem rezerw na świadczenia
pracownicze oraz ponoszeniem kosztów i opłat sądowych. Koszty operacyjne zostały
obciążone również kosztami zaniechanej pracy rozwojowej.
Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa ELZAB
osiągnęła skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w wysokości 1 853 tys. zł,
a wskaźnik rentowności na tym poziomie wyniósł 11,5%.
W I kwartale 2009 r. wystąpiło ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych
w wysokości 348 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.
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Po uwzględnieniu ujemnego salda na działalności finansowej wynik brutto za I kwartał
2009 r. wyniósł 1 505 tys. zł i był niższy niż osiągnięty w I kwartale 2008 r. o 590 tys. zł
a wskaźnik rentowności brutto ukształtował się na poziomie 9,4%.
Uwzględniając powyższe oraz obciążenia z tytułu podatku dochodowego w części bieżącej
i odroczonej, a także wynik przypadający na udziałowców mniejszościowych (34 tys. zł),
Grupa Kapitałowa ELZAB w I kwartale 2009 r. osiągnęła skonsolidowany zysk netto
w wysokości 1 187 tys. zł, a wskaźnik rentowności netto wyniósł 7,4%. W porównywalnym
kwartale 2008 r. skonsolidowany zysk netto wynosił 1 603 tys. zł, a rentowność netto 10,4 %.
Dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego bilansu:
a) wzajemne należności i zobowiązania:
Wg stanu na 31.03.2009 r. rozrachunki
następujące (w tys. zł):
• należności z tytułu dostaw:
GENEZA SYSTEM S.A.
MEDESA Sp. z o.o.
MICRA METRIPOND KFT
•

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

ELZAB S.A. z podmiotami powiązanymi były
6 387 (-78 tys. zł z tytułu dyskonta należności)
121
823
74
1

b) Zapasy produktów ELZAB S.A. w magazynach spółek zależnych na 31.03.2009 r.
wynoszą 678 tys. zł. W związku ze spadkiem, w porównaniu do końca 2008 r., wartości
zapasów produktów ELZAB S.A. znajdujących się w magazynach podmiotów zależnych
niezrealizowana marża na zapasach wpłynęła na polepszenie wyniku finansowego netto
Grupy Kapitałowej ELZAB w I kwartale 2009 r. o 91 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 I 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 działalności emitenta w
prezentowanym okresie

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,
• dotyczy głównie rynku pierwotnego, nie dotyczy rynku odtworzeniowego.
Na sezonowość sprzedaży wpływ ma popyt na rynku krajowym ponieważ udział sprzedaży
na rynki zagraniczne jest niewielki.
Sezonowość sprzedaży ma wpływ również na sezonowość produkcji.
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Pkt. 4 ust 4 informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych 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

Nie dotyczy, Emitent w 2008 r. poniósł stratę.
Zarząd ELZAB S.A. proponuje pokrycie straty wypracowanej w 2008 r. w wysokości
3 004 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki.
Pkt. 4 ust 6 wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na
przyszłe wyniki finansowe emitenta

Po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe nastąpiły następujące
zdarzenia, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe emitenta:
• podjęcie w dniu 29 kwietnia 2009 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ELZAB S.A. Uchwały Nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji
własnych Spółki realizowane na podstawie art. 362 &1 pkt. 8 Kodeksu spółek
handlowych,
• podjęcie w dniu 29 kwietnia 2009 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ELZAB S.A. Uchwały Nr 1 w sprawie połączenia ze Spółką MEDESA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
• podjęcie w dniu 7 maja 2009 r. przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki
MEDESA Sp. z o.o. Uchwały Nr 7 w sprawie połączenia ze Spółką ELZAB S.A.,
• zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB S.A.,
gdzie w proponowanym porządku obrad jest podjęcie uchwał w sprawie umorzenia
akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
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 31.12.2008 r.
• wg stanu na 31.03.2009 r.

66 tys. zł
27 tys. zł

Zmniejszenie zobowiązań pozabilansowych o kwotę 39 tys. zł wynika ze zrealizowania
umowy leasingowej i zwrotu weksla.
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Informacja dodatkowa do rozszerzonego sprawozdania skonsolidowanego wg MSR/MSSF
I kwartał 2009 r. (w tys. zł)

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE
do SA Qr za I kwartał 2009 r.
Zgodnie z art. 87 pkt 6,8,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Pkt. 7 ust. 1 wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania
finansowego (również przeliczone na euro) przedstawiające dane narastająco za wszystkie pełne
kwartały danego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu - na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
Do przeliczenia wybranych danych finansowych przyjęto następujące kursy EURO:
- do przeliczenia pozycji aktywów i pasywów na 31.03.2009 r. oraz na 31.12.2008 r. a także
przepływów pieniężnych za I kwartał 2009 r. oraz I kwartał 2008 r., średni kurs EURO ogłoszony
przez NBP na 31.03.2009 r. – 4,7013,
- do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat za I kwartał 2009 r. i za I kwartał 2008 r. średnią
arytmetyczną średnich kursów EURO ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca
2009 r. – 4,5973.
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu
dominującego
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB SA
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok poprzedni (w zł /
EUR)

w tys. zł
I kwartał 2009 I kwartał 2008
16 096
15 446
1 853
2 365
1 505
2 095

w tys. EUR
I kwartał 2009 I kwartał 2008
3 501
3 360
403
514
327
456

1 221
1 615
963
1 574
-274
-560
191
-689
880
325
-0,04
4,41
w tys. zł
31.03.2009
31.12.2008
58 054
56 124
6 763
6 297
12 160
11 854
39 131
37 973
22 143
22 143
16 137 050
16 137 050
2,42
2,35

266
351
205
335
-58
-119
41
-147
187
69
-0,01
0,96
w tys. EUR
31.03.2009
31.12.2008
12 348
11 938
1 439
1 339
2 587
2 521
8 323
8 077
4 710
4 710
16 137 050
16 137 050
0,51
0,50

w tys. zł
I kwartał 2009 I kwartał 2008
13 962
13 442
1 854
2 616
1 761
2 446
1 453
1 927
1 518
1 784
-273
-559
-466
-974
779
251
-0,22
3,61
w tys. zł
31.03.2009
31.12.2008
57 305
55 176
5 892
5 885
9 271
8 606
42 142
40 685
22 143
22 143
16 137 050
16 137 050
2,61
2,52

w tys. EUR
I kwartał 2009 I kwartał 2008
3 037
2 924
403
569
383
532
316
419
323
379
-58
-119
-99
-207
166
53
-0,05
0,79
w tys. EUR
31.03.2009
31.12.2008
12 189
11 736
1 253
1 252
1 972
1 831
8 964
8 654
4 710
4 710
16 137 050
16 137 050
0,56
0,54

0,00

0,00

0,00

0,00
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Pkt. 6 ust.2 opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie
obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych
sprawozdań finansowych - również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku 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 I kwartale 2009 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

Zarząd ELZAB S.A. nie publikował prognozy na 2009 r. dotyczącej wyników finansowych
Grupy Kapitałowej ELZAB oraz jednostki dominującej ELZAB S.A.
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

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
15.05.2009 r., jest następująca:
RELPOL 2 Sp. z o.o.
POLSIN PRIVATE Ltd.

4 524 628 szt. akcji
4 524 628 głosów
2 036 570 szt. akcji
3 460 850 głosów

- 28,04 % kapitału
- 25,55 % głosów na WZ
- 12,62 % kapitału
- 19,54 % głosów na WZ
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Jarek Astramowicz
EXORIGO Sp. z o.o.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

1 278 622 szt. akcji
1 346 422 głosów
1 200 000 akcji
1 200 000 głosów
1 121 571 szt. akcji
1 121 571 głosów

- 7,92 % kapitału
- 7,60 % głosów na WZ
- 7,44 % kapitału
- 6,78 % głosów na WZ
- 6,95 % kapitału
- 6,33 % 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.
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.
Pkt. 6 ust.6 zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby
zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem
zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla
każdej z osób

Ilość akcji będących w posiadaniu Zarządu ELZAB S.A., wg posiadanej przez Spółkę
wiedzy, na dzień przekazania raportu kwartalnego jest następująca:
Eugeniusz Pajączek – Prezes Zarządu
5 724 628 szt., w tym:
a) nie posiada bezpośrednio akcji ELZAB S.A.
b) pośrednio Pan Pajączek jest mniejszościowym udziałowcem Spółki Jonitaco Holdings
Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), kontrolującej pośrednio (przez Exorigo Sp. z o.o. oraz
UPOS System Sp. z o.o.) akcje ELZAB S.A., w związku z czym posiada pośrednio:
- 1 200 000 akcji zwykłych poprzez EXORIGO Sp. z o.o.
- 4 524 628 akcji zwykłych przez Relpol 2 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, spółkę zależną od
Exorigo Sp. z o.o.
Jerzy Biernat
Członek Zarządu
Jerzy Malok
Członek Zarządu
Elżbieta Załóg
Prokurent
Razem (bezpośredni udział)

42 590 szt.
33 150 szt.
3 090 szt.
78 830 szt.
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Liczba akcji posiadanych pośrednio i bezpośrednio przez członków Zarządu i Prokurenta od
momentu opublikowania raportu za IV kwartał 2008 r., wg posiadanej przez Spółkę wiedzy
uległa zmniejszeniu o 34 000 szt. Wynika to ze zmiany składu Zarządu ELZAB S.A.
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
Jarek Astramowicz
Razem

1 800 szt.
1 278 622 szt. (w tym: 16 950 szt. akcji uprzywilejowanych)
1 280 422 szt.

Liczba akcji posiadanych przez członków Rady Nadzorczej nie uległa zmianie od momentu
opublikowania raportu za IV kwartał 2008 r.
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:
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 pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na
innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego
funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje
dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku,
gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:
a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną
transakcji,
c) informacji o przedmiocie transakcji,
d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz
wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w
szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu
rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
emitenta
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W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pomiędzy ELZAB S.A. a podmiotami
powiązanymi transakcje, które byłyby zawarte na innych warunkach niż rynkowe.
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 zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 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 I kwartale 2009 r. ELZAB S.A. i podmioty zależne nie udzieliły poręczeń kredytów
i pożyczek oraz nie udzieliły gwarancji.
W dniu 30 marca 2009 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 3 listopada
2008 r. zawartej z UPOS SYSTEM Sp. z o.o. Zgodnie z aneksem spłata pożyczki następować
będzie w następujących ratach:
a) kwota 300 000 PLN do dnia 26 czerwca 2009 r.,
b) kwota 500 000 PLN do dnia 25 września 2009 r.,
c) kwota 700 000 PLN do dnia 23 grudnia 2009 r.
Za okres od dnia podpisania niniejszego aneksu do dnia zwrotu całej kwoty pożyczki marża
wynosić będzie 2,5 %. Zabezpieczenie pożyczki nie ulega zmianie.
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 I kwartale 2009 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 wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Następujące czynniki będą miały wpływ na osiągane rezultaty w następnych okresach:
1. Faktyczny lub psychologiczny wpływ światowego kryzysu finansowego na polską
gospodarkę i kondycję handlu i usług, w szczególności na proces rozwoju sieci
detalicznych będących znaczącym odbiorcą urządzeń fiskalnych, wag elektronicznych,
systemów kasowych. W I kw. 2009 r. Spółki Grupy ELZAB nie odczuły istotnego
wpływu na poziom przychodów ze sprzedaży poza spółką MICRA METRIPOND KFT
z siedzibą na Węgrzech, gdzie skutki kryzysu były odczuwalne bardzo wcześnie.
Wpływ ten był odczuwalny na poziomie ponoszonych kosztów, szczególnie poprzez
zakupy walutowe oraz wzrost cen mediów. Ewentualny wpływ kryzysu w kolejnych
okresach trudno przewidzieć i jest on uzależniony od faktu, w jakim stopniu spowolnienie
gospodarcze wpłynie na aktywność klientów Grupy ELZAB,
2. Konkurencja ze strony innych podmiotów,
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3. Rozwój i konsolidacja sieci detalicznych będących znaczącymi odbiorcami urządzeń
marki ELZAB,
4. Wdrożenie do produkcji i sprzedaży nowych produktów,
5. Rozwój współpracy ze spółkami EXORIGO Sp. o.o. oraz UPOS SYSTEM Sp. z o.o.,
6. Sytuacja na rynku walutowym,
7. Połączenie ELZAB S.A. i MEDESA Sp. z o.o.,
8. 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,
Pkt. 9 W przypadku gdy kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub
przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport kwartalny
zawiera odpowiednio opinię o badanym kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym lub raport
z jego przeglądu.

Prezentowane skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 r. nie podlegało
przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Pkt. 10. Do skonsolidowanego raportu kwartalnego ust. 1-9 stosuje się odpowiednio. W przypadku
wymogów określonych w ust. 4 dodatkowo należy przedstawić informacje o segmentach zgodnie z
wymogami MSR dla śródrocznych sprawozdań finansowych.

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
I kwartał 2009 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 MSSF 8, 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.
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 I kwartale 2009 r. w grupach asortymentowych wydzielonych jako jeden segment rynku
elektronicznego. W wartości skonsolidowanych przychodów około 70 % 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
I kwartał 2009 r. (w tys. zł)
SEGMENTY I KWARTAŁ 2009 ROK

Nazwa podmiotu

Sprzęt elektroniczny
własnej produkcji oraz
usługi łącznie z
usługami serwisowymi

ELZAB S.A.
przychody
GENEZA SYSTEM S.A.
przychody
MEDESA Sp. z o.o.
przychody
MICRA METRIPOND KFT
przychody
RAZEM GRUPA ELZAB
przychody
Korekty konsolidacyjne - obrót wewnątrz
Grupy
SKONSOLIDOWANA WARTOŚĆ
PRZYCHODÓW
do zewnętrznych klientów
Marża brutto na sprzedaży osiągnięta
w I kwartale 2009 roku

Towary (sprzęt
elektroniczny) oraz
materiały i akcesoria

RAZEM
PRZYCHODY ZE
SPRZEDAŻY

88,3%
12 323
0,1%
2
60,2%
507
16,4%
177
69,3%
13 009

11,7%
1 639
99,9%
2 895
39,8%
335
83,6%
900
30,7%
5 769

100,0%
13 962
100,0%
2 897
100,0%
842
100,0%
1 077
100,0%
18 778

2 359

323

2 682

66,2%
10 650

33,8%
5 446

100,0%
16 096

4 951

1 068

6 019

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 I kwartale 2009 r. stanowił 4,9% wartości ogółem
zrealizowanej sprzedaży. W I kwartale 2008 r., udział ten wynosił 4,5% i w obydwu sprzedaż
ta skierowana została głównie na rynek węgierski, angielski, grecki, niemiecki.
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 I kwartale 2009 r. Spółka 3,3% wartości sprzedaży
zrealizowała na rynkach zagranicznych.
MICRA METRIPOND KFT w I kwartale 2009 r. 97,1% sprzedaży zrealizowała na rynku
węgierskim, a pozostałą sprzedaż na rynkach zagranicznych.
Skonsolidowaną wartość przychodów osiągniętą przez Grupę Kapitałową ELZAB w
porównywalnych okresach 2009 r. i 2008 r., według struktury geograficznej przedstawia
poniższa tabela:
w tys. zł
sprzedaż zrealizowana na terytorium RP
sprzedaż zrealizowana na rynkach zagranicznych
RAZEM

I kwartał 2009
14 540
1 556
16 096

% udział
90,3%
9,7%
100%

I kwartał 2008
13 530
1 933
15 446

% udział
87,5%
12,5%
100%

Przy ustalaniu struktury geograficznej, przychody Spółki MICRA METRIPOND KFT
potraktowano jako sprzedaż zrealizowaną na rynkach zagranicznych.
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