
PSr ELZAB
skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny  PSr 2008
(rok)              

                 (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 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 półrocze roku obrotowego 2008   obejmujące okres od 2008-01-01 do 2008-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie  zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie  zł

data przekazania: 2008-09-30

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
(ul ica) (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)

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek (nr. 1695)
(podmiot uprawniony do badania)

            WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.  zł w tys.  EUR

półrocze / 2008 półrocze / 2007 półrocze / 2008 półrocze / 2007

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 178 32 341 9 253 9 300

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 418 4 962 1 270 1 427
 III. Zysk (strata) brutto -2 387 4 629 -686 1 331

 IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy podmiotu 
dominującego -3 276 3 707 -942 1 066

 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 579 4 497 769 1 341
 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 072 -956 -320 -285
 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 853 -2 173 -552 -648
 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -346 1 368 -103 408
 IX. Aktywa razem 52 078 60 194 15 526 17 946
 X. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 6 645 7 127 1 981 2 125
 XI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 10 592 16 314 3 158 4 864
 XII. Kapitał  własny 34 841 36 753 10 387 10 957
 XIII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 6 602 6 602
 XIV. Liczba akcji 16 137 050 1 613 705 16 137 050 1 613 705
 XV. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł  / EUR) 0,01 3,99 0,00 1,15
 XVI. Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł  / EUR) 2,15 22,64 0,64 6,75

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
 XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 035 26 627 7 774 7 657
 XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 792 4 669 1 378 1 343
 XIX. Zysk (strata) brutto -5 911 4 727 -1 700 1 359
 XX. Zysk (strata) netto -6 850 3 766 -1 970 1 083
 XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 027 4 413 902 1 316
 XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 067 -959 -318 -286
 XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 460 -2 114 -733 -630
 XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem -500 1 340 -149 399
 XXV. Aktywa razem 50 435 63 650 15 036 18 976
 XXVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 6 215 6 719 1 853 2 003
 XXVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 7 402 13 170 2 207 3 926
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 XXVIII. Kapitał  własny 36 818 43 761 10 977 13 047
 XXIX. Kapitał  zakładowy 22 143 22 143 6 602 6 602
 XXX. Liczba akcji 16 137 050 1 613 705 16 137 050 1 613 705

 XXXI. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł  / EUR) -0,31 3,76 -0,09 1,08

 XXXII. Wartość  księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,28 27,12 0,68 8,08

 XXXIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok poprzedni (w zł / 
EUR) 2,45 0,73

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
1. raport z przeglądu ELZAB 30062008.pdf 1. Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego

2. raport z przeglądu Grupa ELZAB 30062008.pdf 2. Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3. Oświadczenie  Zarządu_ praw sporz spraw I p. 2008.pdf
3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania 
finansowego

4. Oświadczenie  Zarządu_ wybor audytora I p. 2008.pdf
4. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 
przeglądu sprawozdań finansowych

5. Grupa ELZAB Wstęp PSr 2008.pdf 5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

6. Grupa ELZAB część  finansowa PS 2008.PDF 6. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - część  tabelaryczna

7. Grupa ELZAB dodatkowe noty PSr 2008.pdf 7. Dodatkowe noty objaśniające

8.Sprawozdanie Zarządu Grupa ELZAB PSr 2008.pdf 8. Sprawozdanie Zarządu

9 ELZAB informacja uzupełniajaca PSr 2008.pdf
9. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z informacją 
uzupełniającą

10. Spółki wyłączone z konsolidacji Ip. 2008.pdf 10. Dane finansowe podmiotów wyłączonych z konsolidacji

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-23 Jerzy Biernat Prezes Zarządu
2008-09-23 Jerzy Malok Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu

2008-09-23 Jan Chadam Członek Zarządu, Wiceprezes ds. 
Finansowych

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-23 Elżbieta Załóg Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy
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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  

Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2008 ROKU 

DLA ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ 

 
Dokonałam przeglądu załączonego sprawozdania finansowego Zakładów Urządzeń Komputerowych  

ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu obejmującego: 

• bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę  

 50.435 tys. złotych, 

• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku wykazujący stratę netto w wysokości 

 6.850 tys. złotych, 

• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku wykazujące 

zmniejszenie kapitału własnego o sumę  8.826 tys. złotych, 

• rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku wykazujący zmniejszenie 

stanu środków pieniężnych netto o kwotę  500 tys. złotych, 

• informację dodatkową do sprawozdania finansowego. 

 

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki.  

Moim zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania. 

 

Przegląd przeprowadziłam stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz norm wykonywania 

zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Normy te nakładają 

na mnie obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną 

pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.  

 

Przeglądu dokonałam głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe 

oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse 

i księgowość Spółki. 

Zakres i metoda przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego w sposób istotny różni się od badań 

leżących u podstaw opinii wydawanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania 

finansowego, dlatego nie mogę wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. 
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Dokonany przeze mnie przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym sprawozdaniu 

finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na 

dzień 30 czerwca 2008 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku, zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji 

Europejskiej, jak również z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 

2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). 

 

Biegły rewident: Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych 
dr Piotr Rojek 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych pod nr 1695

Bernarda Wanat 
 

wpisana na listę biegłych rewidentów 
pod nr 8016/3260 

 
..................................... 

dr Piotr Rojek 
Prezes Zarządu 

Katowice, dnia 23 września 2008 roku 
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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2008 ROKU 

DLA ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ 

ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. W ZABRZU 
 

Dokonałam przeglądu załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady 

Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, na które składają się: 

• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę  52.078 tys. złotych, 

• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku wykazujący stratę 

netto w wysokości 3.279 tys. złotych, 

• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku 

wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.262 tys. złotych, 

• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  346 tys. złotych, 

• informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

Za sporządzenie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki 

dominującej.  

Moim zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania. 

 

Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziłam stosownie do obowiązujących  

w Polsce przepisów prawa oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów w Polsce. Normy nakładają na mnie obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia 

przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych 

nieprawidłowości.  

 

Przeglądu dokonałam głównie drogą analizy danych sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe 

oraz wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość 

jednostki. 
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Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii 

wyrażanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie mogę wydać 

takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. 

Dokonany przeze mnie przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację 

majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 

1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami 

ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej, jak również  

z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1744). 

 

 
Biegły rewident: Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych 

dr Piotr Rojek 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych pod nr 1695
  
 
 
………………………….. 
Bernarda Wanat 

 
........................ 
dr Piotr Rojek 
Prezes Zarządu 

wpisana na listę biegłych rewidentów 
pod nr  8016/3260 

 

 
Katowice, dnia 24 września 2008 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
ZARZĄDU ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. 

Ul. KRUCZKOWSKIEGO 39, 41-813 ZABRZE 
 
 
 
 
Zgodnie z § 93 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia RM z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe 
ELZAB S.A. za I półrocze 2008 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej ELZAB za I półrocze 2008 r. oraz prezentowane w nich dane porównywalne 
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi w Grupie Kapitałowej zasadami 
rachunkowości i zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
z uwzględnieniem zasady istotności oraz, że w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 
odzwierciedla sytuację majątkową i finansową oraz  wynik finansowy Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej.  
 
Ponadto oświadczamy, że półroczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz 
rozwoju, osiągnięć Spółki oraz jej sytuacji, w tym także prawdziwy opis podstawowych ryzyk 
i zagrożeń.  
 
 
 
 
……………………………..…                  
Jerzy Biernat  - Prezes Zarządu 
 
 
 
………………………………. 
Jerzy Malok – Członek Zarządu, 
Wiceprezes ds. Handlu 
 
 
 
………………………………. 
Jan Chadam  – Członek Zarządu, 
Wiceprezes ds. Finansowych 
 



 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
ZARZĄDU ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. 

UL. KRUCZKOWSKIEGO 39, 41-813 ZABRZE 
 
 
 
 
Zgodnie z § 93 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia RM z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oświadczamy, że w oparciu o § 21 pkt. 9 Statutu Spółki wybór podmiotu 
do badania sprawozdań finansowych ELZAB S.A., dokonującego przeglądu prezentowanego 
skróconego sprawozdania finansowego ELZAB S.A. za I półrocze 2008 r. 
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ELZAB za I półrocze 2008 r. 
został dokonany przez Radę Nadzorczą ELZAB S.A.  
Naszym zdaniem, Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o., ul. 
Powstańców 34, 40-954 Katowice oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu spełniają 
warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa . 
 
 
 
……………………………..…                  
Jerzy Biernat  - Prezes Zarządu 
 
 
 
………………………………. 
Jerzy Malok – Członek Zarządu, 
Wiceprezes ds. Handlu 
  
 
 
………………………………. 
Jan Chadam – Członek Zarządu, 
Wiceprezes ds. Finansowych  
 



Grupa Kapitałowa ELZAB 
WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

30.06.2008 r. (w tys. PLN) 
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Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy 
przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się 
w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek oraz 
podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i opis jego roli w grupie, 
 
Jednostka dominująca 
 
Nazwa Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. - podmiot dominujący  
Krajowy Rejestr Sądowy-Rejestr Przedsiębiorców - KRS 0000095317 
Przedmiot działalności wg klasyfikacji PKD - 3002Z - "Produkcja komputerów i innych urządzeń 
do przetwarzania informacji". 
Przedmiot działalności wg kwalifikacji EKD - 3002 "Produkcja komputerów i innych urządzeń do 
przetwarzania informacji". 
Sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie - Informatyka i telekomunikacja 
Według zapisu w statucie przedmiotem działalności Spółki jest: 
• produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z  
• konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących sklasyfikowanych w PKD 

72.50.Z  
• prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G  
• reklama PKD 74.40.Z  
• działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z 
• działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 67.13.Z  
• kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 

PKD 80.42.B 
• pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 

55.23.Z  
• pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 65.23.Z  
• pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A  
• wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z 
 
Podmiot dominujący jest producentem i sprzedawcą urządzeń i systemów wspomagania sprzedaży 
detalicznej. 
Spółka kontynuowała sprzedaż wag elektronicznych, drukarek etykiet samoprzylepnych.  
Spółka rozwijała sprzedaż (wdrożonych do produkcji i sprzedaży w II półroczu 2007 r.) drukarek 
fiskalnych ELZAB Mera i ELZAB Mera F, stanowiących rozwiązanie nowatorskie, z rozszerzoną 
funkcjonalnością, uniwersalne, przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców.  
W 2008 r. rozszerzono ofertę wag rodziny Prima o wagi kalkulacyjne Prima K. 
 
Kontynuowano sprzedaż szuflad kasowych ELZAB GAMMA do angielskiej firmy Cash Bases i do 
wymagających klientów w Polsce. 
 
Spółka kontynuowała dywersyfikację działalności w celu uniezależnienia w jak największym 
stopniu przychodów spółki od rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie obowiązku posiadania 
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kas rejestrujących przez podatników oraz uzyskania pozycji lidera rynku urządzeń i systemów 
wspomagania sprzedaży detalicznej w kraju i wzrostu sprzedaży na rynki zagraniczne, w tym 
głównie na rynek węgierski.  
Kontynuowano prace rozwojowe oraz rozwijano sprzedaż w zakresie nowej rodziny produktów 
elektronicznych dla gitarzystów pod nową, stworzoną dla tego celu marką G LAB Guitar 
Laboratory. 
 
Grupa Kapitałowa 
 
GENEZA SYSTEM S.A. 
Krajowy Rejestr Sądowy-Rejestr Przedsiębiorców - KRS 0000126466 PKD  
Przedmiot działalności wg klasyfikacji PKD - 5165Z - "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn 
i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego”. 
Według zapisu w statucie przedmiotem działalności Spółki jest: 
• sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych, 
• pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, 
• pozostałe pośrednictwo finansowe, 
• leasing finansowy, 
• działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
• pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.  
 
GENEZA SYSTEM S.A. jest dystrybutorem urządzeń ELZAB S.A. w regionie Katowic, Bielska-
Białej, Krakowa, Kielc, Częstochowy i Sieradza. 
 
MEDESA Sp. z o.o.  
Krajowy Rejestr Sądowy-Rejestr Przedsiębiorców - KRS 0000086403 
Przedmiot działalności wg klasyfikacji PKD - 2924Z – „Produkcja pozostałych maszyn ogólnego 
przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem działalności usługowej”. 
Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim handel wagami elektronicznymi, produkcja 
elektronicznych wag pomostowych, sprzedaż papieru do wag a także serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny urządzeń. 
 
MICRA METRIPOND KFT 
Sąd Rejestracyjny: Registry Court of Csongrảd county 
Numer rejestracyjny: 06-09-007361 
Główne obszary działalności: 3320 
• produkcja urządzeń ważących, 
• handel wagami i związanymi z nimi towarami, 
• naprawa wag. 
 
ELZAB SOFT Sp. z o.o. 
Krajowy Rejestr Sądowy-Rejestr Przedsiębiorców - KRS 0000151637 
Przedmiot działalności wg klasyfikacji EKD 7220 – „Działalność w zakresie oprogramowania”.  
Według zapisu w statucie przedmiotem działalności Spółki jest: 
- produkcja i dystrybucja oprogramowań komputerowych i akcesoriów komputerowych oraz 
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urządzeń fiskalnych, 
- produkcja i sprzedaż urządzeń elektronicznych, 
- świadczenie wdrożeń, szkoleń, instalacji i serwisu sprzętu elektronicznego, usług 

informatycznych i internetowych, 
- działalność reklamowa, marketingowa, poligraficzna i handlowa oraz import i eksport w 

powyższym zakresie, 
- usługi transportowe i spedycyjne, 
- pośrednictwo w przedmiotowym zakresie działania.  
 
Spółka ELZAB SOFT Sp. z o.o. jest spółką świadczącą usługi informatyczne dla ELZAB S.A. 
oraz dostarczającą oprogramowanie do urządzeń fiskalnych. 
 
Przedsiębiorstwo Informatyczne ORHMET Sp. z o.o. 
Krajowy Rejestr Sądowy-Rejestr Przedsiębiorców - KRS 0000021669 
Przedmiot działalności wg klasyfikacji EKD 7220 – „Działalność w zakresie oprogramowania”.  
 
Spółka ORHMET weszła do Grupy ELZAB w wyniku nabycia przez ELZAB S.A. w miesiącu 
lutym 2008 r. 100 % udziałów. 
Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż oraz serwisowanie kas fiskalnych do rejestracji 
bezobsługowej sprzedaży paliw. Urządzenia te pracują między innymi na stacjach Neste, w 
terminalach produkowanych przez Hectronic – Szwajcaria oraz Autotank - Finlandia i na stacjach 
Statoil, w terminalach produkowanych przez Intelpark – Katowice. 
 
Zgodnie z MSR 27 skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmować powinno wszystkie 
jednostki zależne. ELZAB S.A. wyłączył z konsolidacji ELZAB SOFT Sp. z o.o. oraz ORHMET 
Sp. z o.o., ponieważ w świetle jednej z cech jakościowych sprawozdania finansowego 
sporządzonego wg MSR, którą stanowi istotność, pominięcie tej informacji nie wpłynie na decyzje 
inwestorów, podejmowanych na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
sporządzonego z pominięciem tych Spółek. 
 
Poniżej podstawowe wielkości ze sprawozdań finansowych spółek wyłączonych z konsolidacji 
(tys. zł): 
 
ELZAB SOFT Sp. z o.o.  
• suma bilansowa na 30.06.2008 r.      224 
• przychody ze sprzedaży w I półroczu 2008 r.    448  
• wynik finansowy za I półrocze 2008 r.      21  
 
ORHMET Sp. z o.o.  
• suma bilansowa na 30.06.2008 r.       225 
• przychody ze sprzedaży w I półroczu 2008 r.     86 
• wynik finansowy za I półrocze 2008 r.     - 101 
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b) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony, 
 
ELZAB S.A. oraz podmioty Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. 
 
 
c) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta oraz informacje 
dotyczące rodzaju powiązań w grupie, 
Wg. stanu na 30 czerwca 2008 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELPOL 1 
sp. z o.o. 

RELPOL 2 
sp. z o.o. 

RELPOL 5 
sp. z o.o. 

ELZAB S.A.  

100% kapitał 
100 % WZ

100% kapitał 
100 % WZ

100% kapitał 
100 % WZ

29,62% kapitał 
27,08% WZ 

GENEZA 
SYSTEM S.A. 

MICRA 
METRIPOND 

KFT

ELZAB SOFT 
Sp. z o.o. 

MEDESA Sp. 
z o. o. 

ORHMET Sp. z 
o.o.  

(od 6.02.2008) 

DOMATOR 
OMEGA Sp. z 

o.o. 

COKOM Sp. 
z o.o.  

100% kapitał 
100% WZ 

20% kapitał 
20% WZ 

100% kapitał 
100 % WZ

92,18% kapitał 
92,18 % WZ

55% kapitał 
55 % WZ

25% kapitał 
25 % WZ 

39,04% kapitał 
39,04 % WZ

76% kapitał 
76% WZ 

2,29% kapitał 
2,07% WZ

2,29% kapitał 
2,07% WZ 

1,96% kapitał 
1,77% WZ

BBI CAPITAL NFI S.A. 
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Relacje osobowe: 
BBI CAPITAL NFI S.A.  
osoby zarządzające w BBI CAPITAL NFI S.A. - Pan Dawid Sukacz i Pan Piotr Karmelita są 
członkami Rady Nadzorczej ELZAB S.A.  
ELZAB S.A. 
osoby zarządzające w ELZAB S.A. - Pan Jerzy Biernat i Pan Jerzy Malok są członkami Rady 
Nadzorczej w GENEZA SYSTEM S.A., MEDESA Sp. z o.o., MICRA METRIPOND KFT i 
ELZAB SOFT Sp. z o.o. Ponadto Prokurent Spółki, Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy Pani 
Elżbieta Załóg jest członkiem Rady Nadzorczej w MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND 
KFT. 
 
d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,  
 
Skład Zarządu: 
Jerzy Biernat    – Prezes Zarządu 
Jerzy Malok    – Członek Zarządu 
Jan Chadam    – Członek Zarządu (od 18 lipca 2008 r.) 
 
Prokurentem Spółki jest Elżbieta Załóg – Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy. 
 
Skład Rady Nadzorczej  
Dawid Marek Sukacz   – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Artur Olszewski   – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Jerzy Ciesielski   – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Piotr Karmelita   – Członek Rady Nadzorczej  
Dariusz Krzysztof Wiatr   – Członek Rady Nadzorczej  
Włodzimierz Andrzej Pacześny  – Członek Rady Nadzorczej (do 25 czerwca 2008 r.)  
Marcin Dobrzański    – Członek Rady Nadzorczej (od 25 czerwca 2008 r.)  
 
e) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne 
skonsolidowane dane finansowe oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi 
jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi. 
 
Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 30 czerwca 2008 r. 
obejmuje: 
• bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 r. Dane porównywalne przedstawiają stan na 

dzień 31 grudnia 2007 r. oraz na dzień 30 czerwca 2007 r.,  
• rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 

czerwca 2008 r. Dane porównywalne obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r., 
• zmiany na kapitale za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Dane 

porównywalne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. 
 

Rokiem obrotowym Grupy Kapitałowej oraz spółek zależnych jest rok kalendarzowy. 
Wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej ELZAB sporządzają sprawozdania finansowe na taki sam 
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dzień bilansowy. 
 
W dniu 26.09.2008 r. Zarząd ELZAB S.A. podjął uchwałę o zatwierdzeniu skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego do publikacji. 
 
 
f) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się 
przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności, 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008 r. zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez wszystkie podmioty Grupy oraz Grupy Kapitałowej 
w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.  
 
 
g) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia 
porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad 
(polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie 
objaśniającej, 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało przekształceniu i nie wprowadzono zmian 
będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad rachunkowości. 
 
h) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych 
skonsolidowanych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów 
uprawnionych do badania o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych lub sprawozdaniach 
finansowych za lata, za które prezentowane są skonsolidowane sprawozdanie finansowe i porównywalne 
skonsolidowane dane finansowe, 
 
Opinie do skonsolidowanych sprawozdań za lata poprzednie nie zawierały zastrzeżeń. 
 
Biegli rewidenci w raportach z przeglądu sprawozdań finansowych spółek zależnych za I półrocze 
2008 r. nie umieścili zastrzeżeń a jedynie zwracają uwagę na: 

− w przypadku GENEZY SYSTEM S.A. – występujące oznaki zagrożenia kontynuacji 
działalności Spółki wynikające z ujemnego kapitału własnego oraz  zobowiązań  ponad 
dwuipółkrotnie przewyższających  aktywa obrotowe, 

− w przypadku MICRA METRIPOND KFT – występującą niepewność co do możliwości 
odpisania zobowiązania z tytułu pożyczki z CAMPESA S.A. oraz  ryzyko 
przeterminowanych należności i niechodliwych zapasów. 
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i) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów 
i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego i skonsolidowanych danych porównywalnych,  
 
1. Informacje wstępne 
 
Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w oparciu o zasadę kosztu 
historycznego. 
  
Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego oraz 
danych objaśniających jest PLN.  
 
Dane wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazywane są w tys. zł. 
Może wystąpić przypadek podawania danych z większą dokładnością. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008 r. i za porównywalny okres I półrocza 
2007 r. sporządzone zostało z uwzględnieniem zasad MSSF, które obejmują standardy 
i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz 
Stały Komitet ds. Interpretacji.  
 
Sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach 
finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie 
emisyjnym .. (Dz. U. Nr 209, poz. 1743).  
 
W prezentowanych okresach nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości i sprawozdania te są w 
pełni porównywalne. 
 
ELZAB S.A. jako podmiot dominujący oraz Spółki GENEZA SYSTEM S.A. i MEDESA Sp. z o.o. 
do prowadzenia ksiąg rachunkowych, polityki rachunkowości oraz sporządzania jednostkowych 
sprawozdań finansowych stosuje reguły określone w MSR/MSSF. 
 
MICRA METRIPOND KFT, pomimo podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały o prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdania finansowego wg zasad MSR/MSSF, z uwagi na 
obowiązujące przepisy na Węgrzech nadal prowadzi swoje księgi rachunkowe oraz sporządza 
sprawozdanie finansowe wg węgierskich standardów rachunkowości i przekształca je do zasad 
MSR/MSSF.  
 
2. Aktywa trwałe (długoterminowe) 
 
2.1. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie, 
które utrzymywane są przez Spółki Grupy ELZAB w celu wykorzystania ich w procesie 
produkcyjnym, przy dostawach towarów i świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym 
podmiotom na podstawie umów najmu lub w celach administracyjnych o przewidywanym okresie 
wykorzystania dłuższym niż 1 rok, z których wg przewidywań Grupa ELZAB osiągnie w 
przyszłości korzyści ekonomiczne.  
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Do ewidencji, ustalania wartości bilansowej oraz ustalania odpisów amortyzacyjnych 
i aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych stosuje się postanowienia 
MSR 16 (Rzeczowe aktywa trwałe) oraz MSR 36 (Utrata wartości aktywów).  

 
Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie w momencie wprowadzania jako składnik aktywów 
wyceniane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. 
Cenę nabycia stanowi cena zakupu z faktury dostawcy powiększona o koszty związane z zakupem 
poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania (np. koszty transportu, załadunku, 
wyładunku, ubezpieczenia w transporcie, montażu, instalacji i uruchomienia, opłat notarialnych, 
koszty finansowe, cło i podatki). 
Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenach nabycia, zużytych do wytworzenia środka 
trwałego rzeczowych składników majątku, usług obcych, kosztów wynagrodzeń, odsetek i prowizji i 
innych kosztów dających się przyporządkować do wartości wytworzonego środka trwałego 
poniesionych do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania. 
Do wartości początkowej zalicza się również uzasadnioną część kosztów finansowania 
zewnętrznego.  
Koszty modernizacji uwzględnia się w wartości bilansowej środków trwałych wówczas, gdy jest 
prawdopodobne, że z tego tytułu nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych dla Spółki a koszty 
poniesione na modernizację można wiarygodnie zmierzyć. Wszelkie pozostałe wydatki ponoszone 
na naprawę i konserwację środków trwałych odnosi się w ciężar rachunku zysków i strat w okresach 
sprawozdawczych w których zostały poniesione.  
Grunty nie podlegają amortyzacji.  
Środki trwałe są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Amortyzację nalicza się 
metodą liniową. 
 
Na dzień bilansowy środki trwałe wykazywane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia po 
pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne i ewentualne odpisy dokonane z tytułu trwałej 
utraty wartości.  
 
Przyjęto następujące okresy użytkowania dla poszczególnych grup środków trwałych: 
− budynki, budowle – od 10 do 40 lat, 
− maszyny i urządzenia -od 2 do 20 lat, 
− środki transportu – od 2,5 do 8 lat, 
− pozostałe środki trwałe – od 2 do 10 lat. 
W MICRA METRIPOND KFT okres amortyzacji budynków wynosi 100 lat. 
 
Z uwagi na nieistotność środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok: 
− amortyzuje się w 100% w momencie przekazania ich do użytkowania, jeśli ich wartość 
początkowa jest wyższa niż 1 000 zł i niższa niż 3 500 zł, 
− odnosi się w 100% w koszty zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, 
jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 1 000 zł. Ewidencja ilościowa tych środków trwałych 
prowadzona jest na koncie pozabilansowym. 
W MICRA METRIPOND KFT środki trwałe o wartości niższej niż 50 000 HUF amortyzowane są 
jednorazowo w momencie przekazania ich do użytkowania.  
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Amortyzacja środków trwałych odnoszona jest w koszty działalności podstawowej poza 
amortyzacją dzierżawionych powierzchni, która odnoszona jest w pozostałe koszty operacyjne. 
 
W momencie zbycia środków trwałych wartość początkowa i dotychczasowe umorzenie są 
wyksięgowywane a wynik zbycia jest odnoszony w ciężar pozostałych przychodów lub kosztów 
operacyjnych. 
 
Wynik na zbyciu środków trwałych prezentowany jest odpowiednio saldem jako zysk lub strata ze 
zbycia. 
 
Leasing 
Umowę leasingu, w ramach której zasadniczo całość ryzyka i wszystkie pożytki z tytułu korzystania 
przysługują leasingobiorcy, klasyfikuje się jako leasing finansowy. Przedmiot leasingu finansowego 
ujmuje się w aktywach z dniem rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch kwot: wartości 
godziwej przedmiotu leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. 
Każdą opłatę leasingową dzieli się na kwotę pomniejszającą saldo zobowiązania i kwotę kosztów 
finansowych. Element odsetkowy raty leasingowej ujmuje się w kosztach finansowych w rachunku 
zysków i strat przez okres leasingu. Podlegające amortyzacji aktywa nabyte w ramach leasingu 
finansowego amortyzowane są przez okres użytkowania podobnych aktywów własnych z 
uwzględnieniem wartości końcowej. 
Leasing, przy którym znacząca część ryzyka i pożytków z tytułu własności pozostaje udziałem 
leasingodawcy (finansującego) stanowi leasing operacyjny. Opłaty leasingowe uiszczane w ramach 
leasingu operacyjnego (po pomniejszeniu o ewentualne specjalne oferty promocyjne uzyskane od 
leasingodawcy (finansującego) rozliczane są w koszty metodą liniową przez okres leasingu. 
Leasing występuje w ELZAB S.A. Wszystkie zawarte umowy leasingowe, dla celów podatku 
dochodowego od osób prawnych, są umowami leasingu operacyjnego.  
Przekształceniu dla celów bilansowych w umowy leasingu finansowego podlegają tylko umowy  
istotne. 
 
2.2. Wartość firmy 
Wartość firmy wynika z występującej na dzień nabycia nadwyżki ceny nabycia jednostek zależnych 
nad ceną nabycia identyfikowalnych składników aktywów i pasywów tej jednostki. 
Wartość firmy wykazywana jest jako składnik długoterminowych aktywów trwałych i na koniec 
roku podlega ocenie pod kątem utraty wartości. Utrata wartości ujmowana jest w rachunku zysków 
i strat i nie podlega odwróceniu w następnych okresach.  
 
.3. Wartości niematerialne obejmują aktywa, które nie posiadają postaci fizycznej, są możliwe do 
zidentyfikowania, pozostają pod kontrolą jednostek Grupy ELZAB w wyniku zdarzeń zaistniałych 
w przeszłości oraz z których wg przewidywań Grupa ELZAB osiągnie w przyszłości korzyści 
ekonomiczne. 
Składnik wartości niematerialnych ujmuje się wtedy i tylko wtedy gdy jest prawdopodobne, że 
Grupa ELZAB osiągnie przyszłe korzyści ekonomiczne, które można przyporządkować danemu 
składnikowi aktywów oraz można wiarygodnie ustalić cenę nabycia lub koszt wytworzenia danego 
składnika aktywów.  
Do ewidencji, ustalania wartości na moment początkowego ujęcia, ustalania odpisów 
amortyzacyjnych i aktualizujących stosuje się postanowienia MSR 38 (Wartości niematerialne) i 36 
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(Utrata wartości aktywów). 
Wartości niematerialne obejmują: 
- wartości niematerialne powstałe w wyniku prowadzenia przez ELZAB S.A. we własnym 
 zakresie prac rozwojowych, po spełnieniu następujących warunków:  

- istnieje możliwość ukończenia pracy rozwojowej tak aby nadawała się do użytkowania lub 
sprzedaży, 

- istnieją możliwe do udowodnienia przesłanki zamiaru ukończenia pracy rozwojowej oraz 
jej użytkowania lub sprzedaży, 

- praca rozwojowa będzie mogła być użytkowana lub sprzedana, 
- znany jest sposób w jaki praca rozwojowa będzie wytwarzała prawdopodobne przyszłe 

korzyści ekonomiczne (istnienie rynku na produkty powstające dzięki pracy rozwojowej 
lub na samą pracę rozwojową), 

- dostępne są środki techniczne i finansowe, niezbędne do ukończenia pracy rozwojowej oraz 
jej użytkowania lub sprzedaży,   

- istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów na pracę rozwojową.  
W/w kryteria stosuje się wobec nakładów początkowych i kosztów ponoszonych w terminie 
późniejszym.  
Nakłady nie spełniające w/w warunków ujmowane są jako koszty bieżącego okresu w rachunku 
zysków i strat. 
 
- inne wartości niematerialne - autorskie prawa majątkowe i pokrewne do praw majątkowych, 

prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i licencji, 
know how, 

- prace rozwojowe w toku. 
 
Zasadnicza kwota wartości niematerialnych występuje w ELZAB S.A. 
 
Wartości niematerialne w momencie wprowadzania jako składnik aktywów wyceniane są w koszcie 
wytworzenia lub w cenie nabycia. 
Za koszt wytworzenia uważa się wszystkie nakłady, które mogą być bezpośrednio 
podporządkowane czynnościom tworzenia, produkcji i przystosowania składnika aktywów do 
użytkowania w sposób zamierzony przez kierownictwo. Do kosztów wytworzenia wartości 
niematerialnych zaliczane są: materiały i usługi wykorzystywane lub zużyte przy wytwarzaniu 
składnika wartości niematerialnych, koszty świadczeń pracowniczych, uzasadnione koszty 
finansowania zewnętrznego i inne koszty bezpośrednio związane z przygotowaniem składnika 
aktywów do użytkowania zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem. 
Cenę nabycia stanowi cena zakupu uwzględniająca cło importowe, podatki zawarte w cenie nie 
podlegające odliczeniu, oraz inne nakłady związane z przygotowaniem składnika wartości 
niematerialnych do użytkowania zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem. 
 
Na dzień bilansowy wartości niematerialne wykazywane są wg kosztu wytworzenia lub ceny 
nabycia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne i ewentualne odpisy dokonane z tytułu 
trwałej utraty wartości.  
 
Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się metodą liniową. 
Okresy amortyzacji odzwierciedlają okresy ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i 
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wynoszą: 
- koszty prac rozwojowych – 3-5 lat, 
- inne wartości niematerialne – 2 lata. 
Amortyzacja wartości niematerialnych odnoszona jest w bieżące koszty działalności podstawowej. 
Wartości niematerialne o wartości niższej niż 3.500 zł, z uwagi na nieistotność, mogą obciążyć 
koszty bieżącego okresu lub być jednorazowo umorzone. 
 
2.4. Długoterminowe aktywa finansowe. 
Długoterminowe aktywa finansowe obejmują posiadane udziały i akcje w innych podmiotach, 
utrzymywane przez Grupę w celu uzyskania korzyści z tytułu zmiany ich wartości lub innych 
pożytków, w tym także z tytułu dywidendy oraz sprzedaży. Są to udziały w jednostkach nie 
notowanych na giełdzie. 
Udziały i akcje wykazywane są wg ceny nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizujące. 
Na każdy dzień bilansowy dokonuje się oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że 
składniki aktywów finansowych utraciły wartość poprzez porównanie aktywów netto lub części 
aktywów netto podmiotów z wartością posiadanych udziałów lub akcji. 
Ewentualny odpis aktualizujący zaliczany jest do kosztów finansowych. 
Jeśli z dostateczną pewnością stwierdzone zostanie ustanie przyczyn, z powodu których dokonano 
odpisu aktualizującego, dokonane zostanie odwrócenie odpisu aktualizującego, w części bądź w 
całości, poprzez uznanie przychodów finansowych do kwoty nie wyższej aniżeli cena nabycia 
aktywów. 
 
2.5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w 
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi przejściowymi 
różnicami, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. 
Ujemne różnice przejściowe występują wówczas gdy wartość księgowa aktywów jest niższa od ich 
wartości podatkowej a wartość księgowa pasywów jest wyższa od ich wartości podatkowej. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku ujmuje się jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości 
osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych.  
 
2.6. Długoterminowe należności  
Do aktywów trwałych zalicza się należności, z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług, o 
terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
Prezentowane w tej pozycji należności obejmują należności z tytułu sprzedaży aktywów 
finansowych. Należności te objęte są układem i spłacane w ratach. 
 
3. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 
3.1.Zapasy 
Zgodnie z MSR 2 „Zapasy” zapasy są to aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej 
działalności gospodarczej, będące w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż lub materiały 
i surowce zużywane w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług. 
Materiały i towary są pierwotnie wyceniane według cen ich nabycia lub po koszcie wytworzenia. Na 
dzień bilansowy materiały i towary wycenia są w wartości nie wyższej od możliwych cen sprzedaży 
netto na dzień bilansowy. 
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Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu bez 
podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, a w przypadku importu powiększona 
o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane 
z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub 
wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, a obniżona o rabaty, 
upusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski. 
Odpisy aktualizujące zapasy tworzy się w związku z utratą ich wartości, celem doprowadzenia 
wartości zapasów do poziomu wartości netto możliwej do odzyskania.  
W aktywach zapasy wykazywane są w wartości netto pomniejszonej o dokonane odpisy 
aktualizujące. 
 
Przychód i rozchód materiałów i towarów odbywa się wg rzeczywistych cen nabycia zgodnie 
z zasadą – FIFO. 
Koszty zakupu odnoszone są w koszty okresu w momencie ich poniesienia gdyż nie są znaczące i 
nie zniekształcają rzetelnego wyniku Spółki. 
 
Wyroby gotowe i produkcja w toku wyceniane są według rzeczywistego technicznego kosztu 
wytworzenia obejmującego uzasadnioną część kosztów pośrednich.  
Rozchód wyrobów gotowych odbywa się metodą FIFO. 
Nie obejmuje się ewidencją magazynową materiałów biurowych, środków czystości, paliw 
płynnych i olejów zużywanych bezpośrednio w transporcie, itp. Materiały te odnoszone są 
bezpośrednio w koszty zużycia według odpowiednich stanowisk kosztów. 
Niskocenne środki trwałe (drobny sprzęt, narzędzia itp.) traktuje się jak materiały odpisując ich 
wartość jednorazowo w koszty zużycia i wprowadza się dla celów kontrolnych do ewidencji 
ilościowej na konta pozabilansowe.  
Na koniec każdego miesiąca dokonywana jest analiza zapasów pod kątem ich przydatności. 
Ocena przydatności zapasów stanowi główne kryterium brane pod uwagę przy ustalaniu odpisów 
aktualizujących. 
Odpisy aktualizujące zapasy oraz ich odwrócenie ujmowane są w koszcie wytworzenia sprzedanych 
produktów, towarów i materiałów. 
 
3.2. Należności krótkoterminowe 
Należności ujmowane są pierwotnie w kwocie wymagającej zapłaty. 
Na dzień bilansowy należności wykazywane są z zachowaniem zasady ostrożności. 
Wartość należności jest aktualizowana w chwili gdy istnieją obiektywne dowody na to, że nie jest 
możliwe otrzymanie wszystkich należnych kwot wynikających z pierwotnych warunków należności 
a okres przeterminowania wynosi powyżej 180 dni. 
W MICRA METRIPOND KFT i GENEZA SYSTEM S.A. w uzasadnionych przypadkach odstępuje 
się od tej zasady. 
Odpisy aktualizujące tworzy się dla konkretnych kontrahentów po uprzedniej ich analizie 
z uwzględnieniem przesłanek co do realności zapłaty.  
Odpisy aktualizujące oraz ich odwrócenie wykazywane są w pozycji kosztów sprzedaży.  
 
3.3. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują poniesione wydatki, które dotyczą okresów 
następujących po okresie, w którym takie wydatki poniesiono. Ujmowane są w wartości 
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poniesionych wydatków i rozliczane w czasie. 
 
3.4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych 
łącznie ze środkami ZFŚS. 
Ekwiwalenty środków pieniężnych stanowią weksle kontrahentów handlowych. 
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 
Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie 
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
MICRA METRIPOND KFT środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy 
wycenia po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Węgierski. 
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych 
wyrażonych w walutach ujmuje się następująco: 
- dodatnie różnice kursowe zalicza się do przychodów finansowych, 
- ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów finansowych. 
Do weksli stosuje się zasady ewidencji i wyceny takie jak do należności z tytułu dostaw. 
Środki pieniężne na rachunkach bankowych wykazywane są łącznie z odsetkami, które odnoszone 
są w przychody finansowe. Odsetki od środków ZFŚS zwiększają ten fundusz. 
W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych środki pieniężne ujmowane są zgodnie z bilansem.  
 
4 Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 
 
Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży to aktywa, których 
wartość bilansowa zostanie odzyskana w drodze transakcji sprzedaży a nie poprzez jego dalsze 
wykorzystanie w prowadzonej działalności gospodarczej (MSSF 5 Aktywa przeznaczone do 
sprzedaży). Warunek ten uznaje się za spełniony wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży 
jest wysoce prawdopodobne, a składnik aktywów jest dostępny w swoim obecnym stanie do 
natychmiastowego zbycia. Sklasyfikowanie aktywów długoterminowych do zbycia zakłada zamiar 
Spółki do zakończenia transakcji sprzedaży w czasie jednego roku od dnia zmiany klasyfikacji 
aktywów. 
W stosunku do aktywów przeznaczonych do zbycia zaprzestaje się dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych. 
Wycena aktywów długoterminowych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży następuje 
w kwocie niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o 
koszty zbycia. 
 
 
5. Kapitał własny 
 
Kapitał własny grupy kapitałowej obejmuje następujące pozycje:  
 
Kapitał zakładowy Grupy Kapitałowej ujmuje się w wysokości określonej w statucie jednostki 
dominującej, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Akcje własne obejmują wartość skupionych przez ELZAB S.A. akcji własnych w celu umorzenia. 
Wartość ta zmniejsza kapitał własny Grupy ELZAB. 
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Kapitał zapasowy zaprezentowany jest w kwocie odpowiadającej kapitałowi zapasowemu 
podmiotu dominującego. 
Kapitał zapasowy obejmuje:  

- kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej – na ten kapitał przekazywane są 
nadwyżki osiągnięte przy emisji, pomniejszone o koszty poniesione w związku z emisją 
akcji, 

- kapitał zapasowy – tworzony z odpisów zysku za kolejne lata obrotowe, 
- kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych. 

 
Różnice kursowe wynikające z przeliczenia sprawozdania finansowego spółki MICRA 
METRIPOND KFT prezentowanego w HUF. 
 
Zyski zatrzymane, w tym: 
- skumulowane zyski i straty z lat ubiegłych obejmują kapitał z aktualizacji środków trwałych 
oraz skutki przejścia na zasady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Ponadto pozycja 
ta obejmuje wszystkie korekty konsolidacyjne lat ubiegłych. 
- zysk netto bieżącego okresu z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych. 
 
Korekty konsolidacyjne z poprzednich okresów prezentowane są w pozycji skumulowanych zysków 
i strat z lat ubiegłych.  
 
6. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe. 
6.1. Rezerwy.  
Podmioty Grupy ELZAB tworzą rezerwy gdy istnieje aktualny, prawny lub zwyczajowo 
oczekiwany obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych, powstania prawdopodobnego do zapłaty 
zobowiązania. Musi istnieć większe prawdopodobieństwo, że wymagany będzie wypływ środków w 
celu wywiązania się z tego obowiązku, niż że nie będzie wymagany, oraz gdy jego wielkość da się 
wiarygodnie oszacować. 
Koszty rezerw, w zależności od ich rodzaju, wykazywane są w odpowiedniej kategorii kosztów. 
Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do 
rozliczenia rezerwy można będzie odzyskać od osoby trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik 
aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją 
wiarygodnie wycenić. 
Wysokość utworzonych rezerw jest weryfikowana na dzień bilansowy w celu skorygowania 
szacunków do zgodnych ze stanem wiedzy na ten dzień. 
 
Rezerwy na świadczenia pracownicze. 
Pracownicy niektórych podmiotów Grupy ELZAB nabywają prawo do wypłaty świadczeń po 
nabyciu określonych do tych świadczeń uprawnień. 
Spółki tworzą rezerwy na te świadczenia. Szacunków nagród jubileuszowych oraz odpraw 
emerytalno-rentowych dokonuje niezależny aktuariusz. 
Ponadto Spółki tworzą rezerwy na zaległe urlopy wypoczynkowe, których wartość szacuje się 
w oparciu o zasady ustalania ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.  
Rezerwy na świadczenia pracownicze odnoszone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. 
Spółki dokonują szacunków rezerw na premie uzależnione od wyników w zakresie przychodów ze 
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sprzedaży oraz wyników finansowych, wypłacane po okresie którego dotyczą.  
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 
przejściowych, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego. Dodatnie różnice przejściowe występują wówczas gdy wartość księgowa aktywów 
jest wyższa od ich wartości podatkowej a wartość księgowa pasywów jest niższa od ich wartości 
podatkowej. 
 
6.2. Kredyty bankowe i pożyczki  
Kredyty bankowe i pożyczki ujmowane są według wartości godziwej uzyskanych środków 
pieniężnych, pomniejszonych o koszty bezpośrednio związane z ich uzyskaniem. W okresach 
kolejnych kredyty bankowe wyceniane są według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. Nieistotne kwoty dyskonta nie są uwzględniane w księgach i w 
sprawozdaniu finansowym. 
Spółka jako kredyty długoterminowe traktuje kredyty, których termin spłaty zapada w okresie 
późniejszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
 
6.3. Zobowiązania krótkoterminowe  
Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania, których termin wymagalności, licząc 
od dnia bilansowego, przypada w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług wykazywane są w bilansie, bez względu na termin ich wymagalności, jako zobowiązania 
krótkoterminowe. 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania są ujmowane według kosztu 
historycznego. Ewentualne odsetki ujmuje się w momencie otrzymania not od dostawców. 
Pozycja ta obejmuje również zobowiązanie wobec ZFŚS. 
 
6.4. Rozliczenia międzyokresowe bierne oraz przychody przyszłych okresów 
Przychody przyszłych okresów stanowią otrzymane środki tytułem przyszłych świadczeń. 
Do przychodów przyszłych okresów zalicza się również zarachowane lecz nie otrzymane przychody 
z tytułu świadczeń, które są ujmowane do przychodów na zasadzie kasowej. 
 
 
7. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat 
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym, w którym wykazuje się 
oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 
W rachunku zysków i strat wydzielona jest działalność kontynuowana i działalność zaniechana.  
Wynik finansowy netto składa się z: 

- wyniku ze sprzedaży, 
- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, 
- wyniku z operacji finansowych, 
- obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych. 
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Koszt wytworzenia sprzedanych produktów korygowany jest odpowiednio o wynik aktualizacji 
zapasów wyrobów gotowych. Wartość sprzedanych towarów i materiałów uwzględnia wynik 
aktualizacji zapasów towarów i materiałów. Wynik aktualizacji należności koryguje koszty 
sprzedaży. 
Koszty finansowania zewnętrznego odnoszone są w koszty finansowe w momencie poniesienia.  
 
Bieżący podatek dochodowy jest obliczany na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 
opodatkowania) danego okresu. 
Wynik podatkowy ustalany jest w oparciu o wynik bilansowy z wyłączeniem przychodów 
podlegających opodatkowaniu oraz kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu w latach 
innych aniżeli rok obrotowy i takich przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu 
i takich kosztów, które nigdy nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu.  
Obciążenie z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące 
w danym roku obrotowym. 
Różnice kursowe dla celów podatkowych obliczane są według zasad określonych w art.15a ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zrealizowane dodatnie różnice kursowe stanowią przychód podatkowy a zrealizowane ujemne 
różnice kursowe stanowią koszt podatkowy, w zależności od zmiany kursu waluty obcej. 
 
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w związku z istotnymi przejściowymi różnicami 
między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością 
podatkową. 
Odroczony podatek dochodowy w rachunku zysków i strat wynika ze zmiany stanu aktywów 
i rezerw na podatek dochodowy. 
 
W rachunku zysków i strat wynikowo prezentuje się: 
• w pozostałej działalności operacyjnej zysk lub stratę ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych, 
• w działalności finansowej: 
- zysk lub stratę ze zbycia inwestycji odpowiednio w przychody lub koszty finansowe, 
- nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w innych przychodach finansowych, 
- nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w innych kosztach finansowych.  
 
8. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 
W rachunku przepływów pieniężnych stosowany jest następujący podział działalności: 
 
Działalność operacyjna, która obejmuje sprzedaż produktów, towarów, materiałów i usług. 
Obejmuje ona ogół działań, których celem jest osiągnięcie zysku. Wartość przepływów netto 
z działalności operacyjnej otrzymuje się poprzez korygowanie wyniku finansowego o pozycje, które 
nie spowodowały przepływu pieniądza a zostały ujęte w wyniku oraz o tytuły pieniężne dotyczące 
innych działalności niż działalność operacyjna.  
Działalność inwestycyjna obejmuje: 

- środki pieniężne wydatkowane na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych oraz 
wartości niematerialnych, 
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- wpływy środków pieniężnych uzyskane ze sprzedaży składników rzeczowych aktywów 
trwałych oraz wartości niematerialnych, 

- wydatki środków pieniężnych na nabycie udziałów, akcji i obligacji oraz papierów 
wartościowych, 

- wpływy środków pieniężnych ze sprzedaży lub wykupu obcych udziałów, akcji i obligacji, 
- wydatki z tytułu pożyczek udzielonych innym jednostkom lub osobom, 
- wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek wraz z odsetkami, 
- wpływy z tytułu dywidend uzyskanych od posiadanych akcji i udziałów oraz odsetek od 

lokowanych środków pieniężnych. 
Działalność finansowa obejmuje: 

- wpływy środków pieniężnych z zaciągniętych kredytów bankowych, 
- spłatę kredytów a także obsługę kredytów (odsetki), 
- wpływy środków pieniężnych z emisji akcji własnych, 
- wydatki na skup akcji własnych w celu umorzenia, 
- wydatki na wypłaty dywidend na rzecz akcjonariuszy. 

 
9. Transakcje w walutach obcych. 
 
Transakcje wyrażone w walutach obcych ujmowane są na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio 
po kursie: 

- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, 
- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzystają Spółki 

w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, 
- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzystają Spółki 

w przypadku sprzedaży lub kupna walut. 
 
Różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walutach obcych jak i z wyceny na 
dzień bilansowy odnoszone są odpowiednio w przychody i koszty finansowe.  
 
KONSOLIDACJA 
Zgodnie z MSR 27 skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmować powinno wszystkie 
jednostki zależne. ELZAB S.A. wyłączyła z konsolidacji ELZAB SOFT Sp. z o.o. oraz ORHMET 
Sp. z o.o. 
W świetle jednej z cech jakościowych sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSR, którą 
stanowi istotność, pominięcie tej informacji nie wpłynie na decyzje inwestorów, podejmowanych na 
podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego z pominięciem ELZAB 
SOFT Sp. z o.o. oraz ORHMET Sp. z o.o. Sprawozdania finansowe ELZAB SOFT Sp. z o.o. 
stanowią załącznik do publikowanego raportu.  
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PRZELICZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MICRA METRIPOND KFT - Węgry 
 
Do przeliczenia sprawozdania finansowego MICRA METRIPOND KFT, wyrażonego w HUF 
przyjęto następujące kursy HUF do przeliczenia na PLN: 
- do przeliczenia pozycji aktywów i pasywów oraz przepływu środków pieniężnych średni kurs 
HUF ogłoszony przez NBP na 30.06.2008 r. – 1,4143 za 100 HUF, 
- do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat za I półrocze 2008 r. średnią arytmetyczną 
średnich kursów HUF ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od 
stycznia do czerwca 2008 r. – 1,3804 za 100 HUF. 
 
 
k) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, 
w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi 
danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: 
- kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, 
- kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna 
kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, 
- najwyższego i najniższego kursu obowiązującego w każdym okresie, 
 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych przyjęto następujące kursy EURO: 
- do przeliczenia pozycji aktywów i pasywów oraz przepływu środków pieniężnych średni kurs 
EURO ogłoszony przez NBP na 30.06.2008 r. – 3,3542. 
- do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat za I półrocze 2008 r. i za I półrocze 2007 r. średnią 
arytmetyczną średnich kursów EURO ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w 
I półroczu 2008 r. – 3,4776. 
 
Najwyższy kurs przyjęty do obliczenia średniego kursu w I półroczu 2008 r. wyniósł 3,626 
(31.01.2008 r.), natomiast najniższy wyniósł – 3,3542 (30.06.2008 r.) 
 
k) wskazanie, co najmniej podstawowych pozycji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych 
finansowych, przeliczonych na euro 
 
 w tys. zł  w tys. EUR  
WYBRANE DANE FINANSOWE dotyczące skonsolidowanego 

sprawozdania GRUPY ELZAB 30.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 178 32 341 9 253 9 300
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 418 4 962 1 270 1 427
III. Zysk (strata) brutto -2 387 4 629 -686 1 331
IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy podmiotu 
dominującego -3 276 3 707 -942 1 066
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 579 4 497 769 1 341
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 072 -956 -320 -285
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 853 -2 173 -552 -648
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -346 1 368 -103 408
IX. Aktywa razem 52 078 60 194 15 526 17 946
X. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 6 645 7 127 1 981 2 125
XI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 10 592 16 314 3 158 4 864
XII. Kapitał własny 34 841 36 753 10 387 10 957
XIII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 6 602 6 602
XIV. Liczba akcji 16 137 050 1 613 705 16 137 050 1 613 705
XV. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / 
EUR) 0,01 3,99 0,00 1,15
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,15 22,64 0,64 6,75
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 w tys. zł  w tys. EUR  
WYBRANE DANE FINANSOWE dotyczące jednostkowego 

sprawozdania ELZAB SA 30.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 035 26 627 7 774 7 657
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 792 4 669 1 378 1 343
III. Zysk (strata) brutto -5 911 4 727 -1 700 1 359
IV. Zysk (strata) netto -6 850 3 766 -1 970 1 083
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 027 4 413 902 1 316
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 067 -959 -318 -286
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 460 -2 114 -733 -630
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -500 1 340 -149 399
IX. Aktywa razem 50 435 63 650 15 036 18 976
X. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 6 215 6 719 1 853 2 003
XI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 7 402 13 170 2 207 3 926
XII. Kapitał własny 36 818 43 761 10 977 13 047
XIII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 6 602 6 602
XIV. Liczba akcji 16 137 050 1 613 705 16 137 050 1 613 705
XV. Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / 
EUR) -0,31 3,76 -0,09 1,08
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,28 27,12 0,68 8,08
XVII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok poprzedni (w zł 
/ EUR)  2,45   0,73
 
 
 



GRUPA ELZAB PSr I półrocze 2008 w tys. zł

  BILANS               (tys. zł)

AKTYWA Numer noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007

A.  Aktywa trwałe (długoterminowe) 19 329 33 342 34 160
1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 10 889 18 376 18 885
2. Wartość firmy Nota nr 2 4 312 10 783 10 783
3. Wartości niematerialne Nota nr 3 2 774 3 107 2 911
4. Długoterminowe aktywa finansowe Nota nr 4 405 118 523
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota nr 5 797 773 838
6. Długoterminowe należności Nota nr 6 152 185 220
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 25 477 25 448 26 034
1. Zapasy Nota nr 7 11 908 12 476 12 529
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe Nota nr 8 11 980 10 368 10 788
3. Należności z tytułu podatku dochodowego 269
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota nr 9 1 589 2 335 2 717
C. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Nota nr 10 7 272

Aktywa razem 52 078 58 790 60 194

PASYWA Numer noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007

A.  Kapitał własny 34 841 40 103 36 753
1. Kapitał podstawowy Nota nr 11 22 143 22 143 22 143
2. Akcje własne Nota nr 12 -1 996
3. Kapitały zapasowe Nota nr 13 19 752 14 122 14 081
4. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -576 -570 -428
5. Zyski zatrzymane, w tym: -4 665 4 222 742
   5.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych -1 389 -2 992 -2 965
   5.2. Zysk/strata netto bieżącego roku obrotowego -3 276 7 214 3 707
6. Udziały mniejszości Nota nr 14 183 186 215
B. Zobowiązania długoterminowe 6 645 6 918 7 127
1. Rezerwy Nota nr 15 2 419 2 419 2 356
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nota nr 16 194 189 205
3. Długoterminowe kredyty bankowe Nota nr 17 3 840 4 118 4 333
4. Rozliczenia międzyokresowe Nota nr 18 192 192 233
C. Zobowiązania krótkoterminowe 10 592 11 769 16 314
1. Rezerwy Nota nr 19 1 195 1 116 1 550
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Nota nr 20 1 614 1 328 1 146

3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Nota nr 21 1 330 1 386 1 3833. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Nota nr 21 1 330 1 386 1 383

4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Nota nr 22 6 347 7 939 12 036
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 106 0 199

Pasywa razem 52 078 58 790 60 194

Wartość księgowa 34 658 39 917 36 538
Liczba akcji 16 137 050 1 613 705 1 613 705
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Nota nr 23 2,15 24,74 22,64

Podpisy Członków Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

23.09.2008 r.                 Jerzy Biernat                  Prezes Zarządu

23.09.2008 r.                 Jerzy Malok                   Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu

23.09.2008 r.                 Jan Chadam                   Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Finansowych

23.09.2008 r.                 Elżbieta Załóg                 Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy

Komisja Nadzoru Finansowego  1
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POZYCJE POZABILANSOWE  Numer noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007

1. Zobowiązania warunkowe 424 426 454
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 424 426 454
- zabezpieczenie umowy leasingu operacyjnego 66 66 66
- subwencja rządowa MICRA METRIPOND KFT 356 358 386
- wezwanie zapłaty PTK Centertel (sprzeciw Medesy) 2 2 2
Pozycje pozabilansowe, razem 424 426 454

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT               (tys. zł)

 WARIANT KALKULACYJNY  Numer noty 01.01.2008-
30.06.2008

01.01.2007-
30.06.2007

 DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 
A.  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Nota nr 24 32 178 32 341 
B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Nota nr 25 19 603 19 303 
C.  Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A–B) 12 575 13 038 
D.  Koszty sprzedaży Nota nr 25 2 172 1 998 
E.  Koszty ogólnego zarządu Nota nr 25 6 366 6 307 
F.  Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E) 4 037 4 733 
G.  Pozostałe przychody Nota nr 26 439 492 
H.  Pozostałe koszty Nota nr 27 58 263 
I.  Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H) 4 418 4 962 
J.  Przychody finansowe Nota nr 28 460 191 
K.  Koszty finansowe Nota nr 29 794 524 
L.  Odpis wartości firmy 6 471 
M.  Zysk/strata brutto (I+J-K-L) -2 387 4 629 
N.  Podatek dochodowy Nota nr 30 892 920 
O.  Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (M-N) -3 279 3 709 
P. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej 0 0 
R. Zysk/strata netto za rok obrotowy (O+P) -3 279 3 709 
Przypadający/a na:
Akcjonariuszy jednostki dominującej -3 276 3 707 
Udziały mniejszości -3 2 
Zysk (strata) netto zannualizowany 231 6 446
Liczba akcji 16 137 050 1 613 705

zysk na 1 akcję z wyniku finansowego na działalności kontynuowanej 0 01 3 99- zysk na 1 akcję z wyniku finansowego na działalności kontynuowanej 0,01 3,99
- zysk na 1 akcję z wyniku finansowego na działalności zaniechanej

Podpisy Członków Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

23.09.2008 r.                 Jan Chadam                   Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Finansowych

23.09.2008 r.                 Elżbieta Załóg                 Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy

23.09.2008 r.                 Jerzy Biernat                  Prezes Zarządu

23.09.2008 r.                 Jerzy Malok                   Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu
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Grupa ELZAB PSr I półrocze 2008 w tys. zł

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM               (tys. zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W 
KAPITALE WŁASNYM

Kapitał akcyjny 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
Kapitały udziałowców 

mniejszościowych Razem
Bilans na 01.01.2008 22 143 0 14 122 -570 4 222 4 222 39 917 186 40 103
- z podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość) 5 630 -5 630 -5 630 0 0
- zysk/strata netto za okres -3 276 -3 276 -3 276 -3 -3 279
- różnice kursowe -6 0 -6 -6

- korekta z tytułu dostosowania do MSR 
(rozwiązanie rezerwy na różnice w 
amortyzacji w wycenie środków trwałych 20 20 20 20

- skup akcji własnych w celu umorzenia -1 996 0 -1 996 -1 996
- zaokrąglenie -1 -1 -1 -1
Bilans na 30.06.2008 22 143 -1 996 19 752 -576 -4 665 -1 389 -3 276 34 658 183 34 841

ZESTAWIENIE ZMIAN W 
KAPITALE WŁASNYM

Kapitał akcyjny 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
Kapitały udziałowców 

mniejszościowych Razem
Bilans na 01.01.2007 22 143 11 646 -446 3 604 3 604 36 947 213 37 160
- z podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość) 2 431 -2 431 -2 431 0 0
- zasilenie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych -200 -200 -200 -200
- wypłata dywidendy z zysku netto -3 954 -3 954 -3 954 -3 954
- zysk/strata netto za okres 7 214 7 214 7 214 -26 7 188
- różnice kursowe -124 0 -124 -124

- sprzedaż, likwidacja środków trwałych 45 -51 -51 -6 -6

- korekta z tytułu dostosowania do MSR 
(rozwiązanie rezerwy na różnice w 
amortyzacji w wycenie środków trwałych 40 40 40 40
- zaokrąglenie -1 -1
Bilans na 31.12.2007 22 143 14 122 -570 4 222 -2 992 7 214 39 917 186 40 103

Podpisy Członków Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

23.09.2008 r.                 Jerzy Biernat                  Prezes Zarządu

23.09.2008 r.                 Jerzy Malok                   Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu

23.09.2008 r.                 Jan Chadam                   Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Finansowych

23.09.2008 r.                 Elżbieta Załóg                 Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy
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GRUPA ELZAB PSr I półrocze 2008 w tys. zł

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH               (tys. zł)

METODA POŚREDNIA Numer noty 01.01.2008-
30.06.2008

01.01.2007-
30.06.2007

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/ strata netto -3 276 3 707
Korekty o pozycje: 5 855 790
Udziały mniejszości -3 2
Amortyzacja środków trwałych 718 727
Amortyzacja wartości niematerialnych 676 660
Odpis wartości firmy 6 471
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych -78 -32
Koszty i przychody z tytułu odsetek 328 324
Przychody z tytułu dywidend
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej -35 3
Zmiana stanu rezerw 59 254
Zmiana stanu zapasów 562 -1 239
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych -1 612 -168
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych -1 631 4 177
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy -517 -678
Podatek dochodowy wykazany w rachunku wyników 892 920
Inne korekty 25 -4 160
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 579 4 497
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych 35 1
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 34 34
Wpływy z tytułu odsetek 13
Wpływy z tytułu dywidend
Spłaty udzielonych pożyczek
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych

-854 -1 004

Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych -287
Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
Inne
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1 072 -956
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowejPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z kredytów i pożyczek 2 209 1 747
Inne 487 34
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów
Spłata kredytów i pożyczek -2 216 -3 612
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym
Nabycie akcji własnych -1 996
Zapłacone odsetki -328 -336
Inne -9 -6
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -1 853 -2 173
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 
środków pieniężnych

-346 1 368

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu 1 935 1 349

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu 1 589 2 717
w tym: środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka 
(faktoringowego)

345 308

Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym 6 064 6 418

Podpisy Członków Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

23.09.2008 r.                 Jerzy Biernat                  Prezes Zarządu

23.09.2008 r.                 Jerzy Malok                   Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu

23.09.2008 r.                 Jan Chadam                   Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Finansowych

23.09.2008 r.                 Elżbieta Załóg                 Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy
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GRUPA ELZAB PSr I półrocze 2008 w tys. zł

Nota 1.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) środki trwałe, w tym: 10 768 18 348 18 352
    - grunty 0 612 612
    - budynki i budowle 8 280 15 048 15 506
    - maszyny i urządzenia 1 249 1 365 1 380
    - środki transportu 242 284 248
    - pozostałe środki trwałe 997 1 039 606
b) środki trwałe w budowie 121 28 533
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 10 889 18 376 18 885

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

ELZAB S.A. 
Na 31.12.2007 r. występują następujące zabezpieczenia na majątku trwałym Spółki:
zabezpieczenie umowy kredytowej w rachunku bieżącym w ING BANK ŚLĄSKI S.A. w Katowicach, Centrum Bankowości 
Korporacyjnej w Gliwicach – hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, KW 10341 do kwoty 6 
000 tys. zł,
zabezpieczenie umowy kredytowej na zakup nieruchomości w ING BANK ŚLĄSKI S.A. w Katowicach – hipoteka zwykła na 
nieruchomości KW PO1P00021988/6 w kwocie 5 500 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 2 750 tys. zł.

Ponadto występuje również zabezpieczenie wekslowe wynikające z dwóch umów leasingowych z Fidis Leasing Polska Sp. z 
o.o. w Warszawie na zakup samochodów osobowych – 66 tys. zł.

MICRA METRIPOND KFT
Na 30.06.2008 r. w MICRA METRIPOND KFT występują następujące zabezpieczenia na majątku trwałym:
- zabezpieczenie przyznanej subwencji rządowej - wartość zobowiązania w walucie węgierskiej wynosi 25 200 tys. HUF. 
Zabezpieczeniem subwencji jest hipoteka na nieruchomości w kwocie 46 000 tys. HUF, co w przeliczeniu na PLN na dzień 
30.06.2008 r. wynosi 651 tys. zł,
- zabezpieczenie kredytu w rachunku bankowym w Reiffeisen Bank do wysokości 30 000 tys. HUF. Zabezpieczeniem kredytu 
jest zastaw na maszynach – 43 925 tys. HUF, co w  przeliczeniu na PLN na dzień 30.06.2008 r. wynosi 621 tys. zł.

Ponadto, MICRA METRIPOND KFT korzysta z kredytów na zakup samochodów, których zabezpieczeniem są samochody.
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GRUPA ELZAB PSr I półrocze 2008 w tys. zł

    - grunty     - budynki, budowle     - maszyny i 
urządzenia     - środki transportu     - pozostałe środki 

trwałe
Rzeczowe aktywa 

trwałe, razem
A) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu 612 22 035 7 689 872 5 558 36 766
b) zwiększenia (z tytułu) 0 137 100 0 182 419
   - zakup 7 48 182 237
   - ulepszenie 130 52 182
c) zmniejszenia (z tytułu) 612 6 965 16 146 0 7 739
   - przeniesienie do pozycji "Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży" 612 6 965 7 577
   - sprzedaż 16 146 162
d) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 0 15 207 7 773 726 5 740 29 446
e) wartość umorzenia na początek okresu 0 6 993 6 324 590 4 519 18 426
f) umorzenie za okres 0 -66 200 -106 224 252
    - zwiększenie umorzenia 239 216 40 224 719
    - korekta z tytułu sprzedaży -16 -146 -162
   - przeniesienie do pozycji "Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży" -305 -305
g) wartość umorzenia na koniec okresu 0 6 927 6 524 484 4 743 18 678
h) wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 0 8 280 1 249 242 997 10 768

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
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GRUPA ELZAB PSr I półrocze 2008 w tys. zł

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) własne 10 831 18 306 18 755
b) używane na podstawie umowy leasingu 58 70 130
Środki trwałe bilansowe razem 10 889 18 376 18 885

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym: 1 192 1 089 1 183
    - używane na podstawie leasingu operacyjnego 207 66 66
    - dzierżawa powierzchni przez MICRA METRIPOND KFT 735 737 796
    - grunty w wieczystym użytkowaniu 250 286 321
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 1 192 1 089 1 183

Nota 2.

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) wartość firmy - jednostki zależne 4 312 10 783 10 783
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 4 312 10 783 10 783

W nocie wykazano środki trwałe ewidencjonowane pozabilansowo, w tym główną pozycję stanowi wartość dzierżawionej przez 
MICRA METRIPOND KFT hali fabrycznej.

ELZAB S.A. podnajmuje część powierzchni dzierżawionych przez MEDESA Sp. z o.o. dla oddziału zamiejscowego w 
Warszawie oraz powierzchnię magazynową w RELKAS BIS Sp. z o.o. w Żarach. Brak informacji o wartości dzierżawionych 
powierzchni.

GENEZA SYSTEM S.A. prowadzi częściowo działalność na powierzchniach wynajmowanych od HOLDING DOMATOR 
S.A. Umowa najmu obejmuje powierzchnię biurową, magazynową oraz pomieszczenie szkoleniowo-konferencyjne. Ponadto 
działalność handlowa prowadzona jest w pomieszczeniach dzierżawionych od ELZAB S.A. 

MEDESA Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność na powierzchniach w wynajmowanym budynku biurowo-produkcyjno-
magazynowym.

W ewidencji pozabilansowej wykazane zostały również używane w ramach leasingu operacyjnego samochody osobowe oraz 
wartość wieczystego użytkowania gruntu.

y j p p ą y ,

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) wartość firmy brutto na początek okresu 16 290 16 290 16 290
b) wartość firmy brutto na koniec okresu 16 290 16 290 16 290
c) odpis wartości firmy na początek okresu 5 507 5 507 5 507
d) odpis wartości firmy za okres 6 471
e) odpis wartości firmy na koniec okresu 11 978 5 507 5 507
f) wartość firmy netto na koniec okresu 4 312 10 783 10 783

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

Wg stanu na 30.06.2008 r. wartość firmy z konsolidacji poszczególnych jednostek zależnych jest następująca:

GENEZA SYSTEM S.A. - spółka włączona do konsolidacji od miesiąca stycznia 2003 r.
Wartość firmy z konsolidacji powstała przy nabyciu  5 607 tys. zł
Wartość firmy wg stanu na 30.06.2008 r. 1 080 tys. zł

MEDESA Sp. z o.o. – spółka włączona do konsolidacji od miesiąca lutego 2004 r.
Wartość firmy z konsolidacji powstała przy nabyciu 6 472 tys. zł
Odpis wartości firmy w I półroczu 2008 r. 4 688 tys. zł
Wartość firmy wg stanu na 30.06.2008 r. 1 191 tys. zł 

MICRA METRIPOND KFT – spółka włączona do konsolidacji od miesiąca lutego 2004 r. 
Wartość firmy z konsolidacji powstała przy nabyciu 4 210 tys. zł
Odpis wartości firmy w I półroczu 2008 r. 1 783 tys. zł
Wartość firmy wg stanu na 30.06.2008 r. 2 041 tys. zł

Łącznie wartość firmy konsolidowanych spółek na 30.06.2008 r. wynosi 4 312 tys. zł. 
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Nota 3.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) koszty prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie 2 386 2 375 1 732
b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 107 136 125
   - oprogramowanie komputerowe 76 100 82
c) inne wartości niematerialne 81
d) prace rozwojowe w toku 281 596 973
Wartości niematerialne razem 2 774 3 107 2 911

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) własne 2 774 3 107 2 911
Wartości niematerialne, razem 2 774 3 107 2 911

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE

W wartościach niematerialnych prezentowane są również prace rozwojowe w toku.
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a c

 -oprogramowanie 
komputerowe

A) wartość brutto wartości niematerialnych na 
początek okresu 6 686 463 411 425 7 574
b) zwiększenia (z tytułu) 633 26 26 0 659
  - zastosowanie prac rozwojowych zakończonych 

wynikiem pozytywnym 633 633
   - zakup 26 26 26
c) zmniejszenia (z tytułu) 0
d) wartość brutto wartości niematerialnych na 
koniec okresu 7 319 489 437 425 8 233

e) wartość umorzenia na początek okresu 4 311 329 311 425 5 065
f) umorzenie za okres 622 53 50 0 675
    - zwiększenie umorzenia 622 53 50 675
g) wartość umorzenia na koniec okresu 4 933 382 361 425 5 740
h) wartość netto wartości niematerialnych na 
koniec okresu 2 386 107 76 0 2 493

Wartości 
niematerialne, 

razem

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
b 

nabyte koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym: koszty zakończonych

prac rozwojowych
inne wartości 
niematerialne
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Nota 4.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) w jednostkach zależnych 405 118 118
     - udziały lub akcje 405 118 118
b) w pozostałych jednostkach 0 0 405
     - udziały lub akcje 5
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 400
             - weksle 400
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 405 118 523

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

118 123 123
118 123 123

400 400
4 231 4 236 4 236

287 0 0
287

3 700 405 0
3 700

5
400

405 118 523
405 118 123

0 400
818 4 231 4 236

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) w walucie polskiej 405 118 523

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 405 118 523

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu 

   - udziały i akcje - wartość wg cen nabycia 

   - udziały i akcje - wartość bilansowa

c) zmniejszenia 
   - wyksięgowanie udziałów w DOMATOR OMEGA - wartość wg cen nabycia

b) zwiększenia 
   - zakup udziałów w ORHMET Sp. z o.o.

   - udziały i akcje - wartość bilansowa

   - weksle - wartość bilansowa

   - weksle - wartość bilansowa

   - sprzedaż udziałów w LD HOLDING S.A. 
   - przeksięgowanie weksli do krótkoterminowych aktywów finansowych
d) stan na koniec okresu

   - udziały i akcje - wartość wg cen nabycia 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
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Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej

ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa  posiadanego  liczbie głosów niż określona 
formy prawnej  konsolidacji / 

wycena metodą praw 
własności, bądź 
wskazanie, że 

jednostka nie podlega 
konsolidacji / 

wycenie metodą praw 
własności

wartość 
(razem)

udziałów / 
akcji

 kapitału 
zakładowego

na walnym 
zgromadzeniu

lit. j) lub k), 
podstawy 
kontroli / 

współkontroli / 
znaczącego 

wpływu

1 GENEZA SYSTEM S.A. Tarnowskie Góry
usługi, produkcja, handel, 
dystrybutor produktów ELZAB jednostka zależna pełna 15.01.2003 3 950 2 275 1 675 76% 76%

2 MEDESA Sp. z o.o. Warszawa produkcja i dystrybucja wag jednostka zależna pełna 30.01.2004 8 651 7 460 1 191 100% 100%

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania 

znaczącego 
wpływu

wartość 
udziałów / akcji 

według ceny 
nabycia

(jednostka zależna, 
współzależna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powiązań 
bezpośrednich i 

pośrednich)

3 MICRA METRIPOND KFT
Hodmesovasarhely,          
Węgry produkcja i dystrybucja wag jednostka zależna pełna 30.01.2004 7 062 5 021 2 041 92,18% 92,18%

4 ELZAB SOFT Sp. z o.o. Zabrze
produkcja i dystrybucja 
oprogramowania jednostka zależna nie konsolidowana 01.04.1998 275 275 0 55% 55%

5 ORHMET Sp. z o.o. Warszawa
produkcja kasy fiskalnej dla 
samoobsługowej stacji paliw jednostka zależna nie konsolidowana 06.02.2008 287 287 100% 100%

Udział GENEZY SYSTEM S.A. w ELZAB SOFT Sp. z o.o. wynosi 25%. ELZAB S.A. pośrednio i bezpośrednio posiada 74% udziałów w ELZAB SOFT Sp. z o.o.

Pozycja pozostały kapitał własny w MICRA METRIPOND KFT zawiera 576 tys. zł ujemnych różnic kursowych z przeliczenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki z HUF na PLN.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
Lp. a b

nazwa jednostki

zysk (strata) z 
lat ubiegłych

zysk (strata) 
netto

1 GENEZA SYSTEM S.A. -4 196 4 800 102 -9 098 -9 198 100
2 MEDESA Sp. z o.o. 1 191 750 739 -298 -305
3 MICRA METRIPOND KFT 2 041 1 870 279 -108 79 -43
4 ELZAB SOFT Sp. z o.o. 32 500 40 -508 -529 21
5 ORHMET Sp. z o.o. 172 50 223 -101 -101

kapitał 
zapasowy

pozostały kapitał własny, w tym:
kapitał własny jednostki, w tym:

kapitał 
zakładowy

c d e f g
aktywa przychody otrzymane lub 

jednostki, ze  należne 

- zobowiąza-  
nia długo-    
terminowe

- zobowiąza-  
nia krótko-    
terminowe

 - należności 
długo-   

terminowe

 - należności 
krótko-       

terminowe

razem sprzedaży dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy

6 977 6 896 1 950 1 950 2 782 4 818
663 555 645 645 1 854 1 717

3 621 143 3 058 1 263 1 263 5 662 4 102
192 189 57 57 224 448

53 30 7 7 225 86

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
jednostki, w tym: należności jednostki, w tym:
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GRUPA ELZAB PSr I półrocze 2008 w tys. zł

Nota 5.
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w 
tym: 773 784 784
a) odniesionych na wynik finansowy 773 784 784
   - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe 518 491 491
   - niewykorzystane urlopy 87 130 130
   - zarachowane koszty 66 51 51
   - marża na zapasach 76 81 81
   - fundusz gwarancyjny 3 14 14
   - ujemne różnice kursowe 1 1
   - premia kwartalna 1 1
   - fundusz promocyjno-reklamowy 4 8 8
   - odpis aktualizujący towary 10 5 5
    - różnica pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową 9
   - "opłata produktowa" związana z recyclingiem sprzętu elektronicznego 2 2

216 386 239
216 386 239

61 19
0

19 41 34
99 76 101

7
66 134 48
13 26 19

19 32 18
9

192 397 185
192 397 185

34
43

1
1

52 10
2

76 81 81
103 119 73

32 9

    - zarachowane koszty
    - fundusz promocyjno-reklamowy

   - "opłata produktowa" związana z recyclingiem sprzętu elektronicznego 
    - fundusz gwarancyjny
    - marża na zapasach
    - odpis aktualizujący towary

    - ujemne różnice kursowe
    - koszt remontu
    - różnica pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową
3. Zmniejszenia 
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 
    - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe
    - niewykorzystane urlopy
    - premia kwartalna

2. Zwiększenia 
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 
    - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe
    - niewykorzystane urlopy

    - ujemne różnice kursowe
    - fundusz gwarancyjny
    - odpis aktualizujący towary
    - marża na zapasach
    - zarachowane koszty 

k 32 9
4 30 10
9

2 2
797 773 838
797 773 838
518 518 510

87 87 130
0 0 1

22 3 38
10 10 5
29 66 26
13 4 17
99 76 101

0 0 1
19 0 9

0 9 0

    - koszt remontu
    - fundusz promocyjno-reklamowy
    - różnica pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową
   - "opłata produktowa" związana z recyclingiem sprzętu elektronicznego 
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionych na wynik finansowy
    - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe
    - niewykorzystane urlopy
    - premia kwartalna
    - fundusz gwarancyjny
    - odpis aktualizujący towary
    - zarachowane koszty
    - fundusz promocyjno-reklamowy
    - marża na zapasach
    - ujemne różnice kursowe
    - koszt remontu
    - różnica pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową

Podmiot dominujący oraz spółki zależne MEDESA Sp. z o.o. i GENEZA SYSTEM S.A., uwzględniając ujemne przejściowe 
różnice między bilansową wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, utworzyły aktywa na odroczony podatek 
dochodowy w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego. 

W zmianie stanu aktywów zaprezentowano zmniejszenie odroczonego podatku dochodowego z tytułu zrealizowanej marży na 
zapasach produktów ELZAB S.A., który uległ zwiększeniu w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku.

Spółka MICRA METRIPOND KFT nie tworzyła aktywów na odroczony podatek dochodowy.
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GRUPA ELZAB PSr I półrocze 2008 w tys. zł

Nota 6.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) od pozostałych jednostek (z tytułu) 152 185 220
    - z tytułu sprzedaży udziałów DOMATORA OMEGI Sp. z o.o. (układ) 152 185 220
Długoterminowe należności netto 152 185 220
b) odpisy aktualizujące wartość należności 
Długoterminowe należności brutto 152 185 220

0 0 0

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

185 253 253
185 253 253

33 68 33
33 68 33

152 185 220
152 185 220

0 0 0

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) w walucie polskiej 152 185 220
Długoterminowe należności, razem 152 185 220

0 0 0
Nota 7.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) materiały 3 979 4 923 4 105
b) półprodukty i produkty w toku 1 132 1 301 1 806
c) produkty gotowe 5 128 4 457 4 834
d) towary 1 669 1 795 1 784
Zapasy, razem 11 908 12 476 12 529

a) stan na początek okresu 
    - z tytułu sprzedaży udziałów DOMATORA OMEGI Sp. z o.o.
b) zmniejszenia 
   - przeniesienie na należności krótkoterminowe należności z tytułu sprzedaży udziałów 
c) stan na koniec okresu
    - z tytułu sprzedaży udziałów DOMATORA OMEGI Sp. z o.o.

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH NALEŻNOŚCI (WG TYTUŁÓW)

DŁUGOTERMINOWE NALEŻNOŚCI

DŁUGOTERMINOWE NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) 

ZAPASY

W MICRA METRIPOND KFT występuje zabezpieczenie na zapasach z tytułu kredytu w rachunku bankowym w kwocie 145 
261 tys. HUF co w PLN stanowi kwotę 2 054 tys. zł. Limit kredytu wynosi 30 000 tys. HUF. 

W pozostałych podmiotach nie występują zabezpieczenia na zapasach. 

Nota 8.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

1. Krótkoterminowe należności 11 476 10 241 10 303
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 504 127 485

11 980 10 368 10 788

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) od jednostek powiązanych 26 3 3
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26 3 3
         - do 12 miesięcy 26 3 3
         - powyżej 12 miesięcy
     - inne
     - dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 11 450 10 238 10 300
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 012 9 704 9 935
          - do 12 miesięcy 10 979 9 647 9 876
          - powyżej 12 miesięcy 33 57 59
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń, w tym:

85
51 5

      - inne 353 483 360
      - dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 11 476 10 241 10 303
c) odpisy aktualizujące wartość należności 2 411 3 624 4 185
Należności krótkoterminowe brutto, razem 13 887 13 865 14 488

Razem krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe

KRÓTKOTERMINOWE NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

ELZAB S.A. 
Na koniec I półrocza 2008 r. występuje zabezpieczenie na należnościach w związku z korzystaniem przez ELZAB S.A. 
z kredytu zaliczka, który został udzielony przez PEKAO S.A. CKK w Katowicach do wysokości 1 500 tys. zł na finansowanie 
należności handlowych ELZAB S.A. Wg stanu na 30.06.2008 r. wykorzystanie kredytu zaliczka wynosi 1 254 tys. zł.

Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na nabycie nieruchomości w Suchym Lesie k/Poznania  w ING BANK 
ŚLĄSKI S.A. w Katowicach stanowią należności z tytułu umów najmu tej nieruchomości. Aktualna kwota  należności z tytułu 
miesięcznego czynszu wynosi 63 tys. zł. 

W pozostałych podmiotach nie występuje zabezpieczenie na należnościach.
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GRUPA ELZAB PSr I półrocze 2008 w tys. zł

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

Stan na początek okresu 3 624 4 504 4 504
a) zwiększenia (z tytułu) 303 474 222
   - dokonane odpisy aktualizujące 303 474 222
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 516 1 354 541
   - wykorzystanie odpisów 95 35 3
   - odwrócenie odpisów 1 421 1 319 538

2 411 3 624 4 185

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 26 3 3
    - od jednostek zależnych 26 3 3
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 26 3 3
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 126 152 324

152 155 327

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) w walucie polskiej 13 390 13 195 13 799
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 497 670 689
b1. jednostka/waluta   18 tys. USD
      tys. zł 39 42 130
b2. jednostka/waluta    36 tys. GBP
      tys. zł 152 330 320
b3. jednostka/waluta    31 tys. EUR
      tys. zł 102 298 239
b4. jednostka/waluta    10 125 tys. JPY/       100
      tys. zł 204
pozostałe waluty w tys. zł 
Należności krótkoterminowe, razem 13 887 13 865 14 488

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) do 1 miesiąca 5 281 4 848 5 813
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 110 1 455 1 561
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 92 131 268

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY:

) p y j ę y ę y
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane 5 605 6 727 6 120
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 13 088 13 161 13 762
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 2 272 3 465 4 015
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 10 816 9 696 9 747
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GRUPA ELZAB PSr I półrocze 2008 w tys. zł

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) do 1 miesiąca 1 744 2 255 1 426
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 344 575 644
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 325 356 295
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 177 181 210

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) -  Z 
PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:

Zaprezentowany rozkład czasowy należności o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty obejmuje należności brutto, 
które nie zostały zapłacone do 30.06.2008 r. 

ELZAB S.A. wobec swoich kontrahentów stosuje zasady polityki kredytowej polegającej na przydzieleniu każdemu klientowi 
odpowiedniego limitu kredytu uzależnionego od wysokości rocznych zakupów brutto, terminowości spłat należności oraz 
sytuacji finansowej odbiorcy. 
Dla dealerów i dystrybutorów ma zastosowanie  30 lub 60 lub 90-dniowy termin płatności liczony od ostatniego dnia miesiąca, 
w którym dokonano zakupów. Termin płatności może być wydłużony do 150 dni dla kontrahentów, których należności są 
finansowane kredytem Zaliczka.
ELZAB S.A. konsekwentnie traktuje odbiorców nieregulujących płatności w terminie. W przypadku nie wywiązywania się z 
ustalonych warunków płatności przy realizacji kolejnych zamówień następuje zmiana warunków na przedpłatę lub blokada 
dostaw do klienta. 

GENEZA SYSTEM S.A. dla normalnego toku sprzedaży stosuje dla odbiorców 14 – 21 dniowe terminy płatności. Dla 
odbiorców strategicznych terminy płatności wynoszą 30 – 60 dni.

MEDESA Sp. z o.o. dla swoich wieloletnich partnerów handlowych stosuje 30-to dniowy termin płatności. Podmiot dominujący 
ELZAB S.A. korzysta z 60-cio dniowego terminu płatności. 
Dla pozostałych partnerów stosowane są 14 – 21 dniowe terminy płatności od daty wystawienia faktury. Sporadycznie, dla 
systematycznych klientów indywidualnych stosowane są 3-7 dniowe terminy płatności. 
Za usługi serwisu fabrycznego płatność należności w większości przypadków dokonywana jest gotówką. Wieloletni i 
sprawdzeni partnerzy korzystają z 14-to dniowego terminu płatności.

MICRA METRIPOND KFT dla normalnego toku sprzedaży stosuje dla swoich odbiorców 8 dniowe terminy płatności. Dla 
odbiorców  kas fiskalnych oraz klientów strategicznych stosowane są terminy od 30 do 60 dni od daty wystawienia faktury.

e) powyżej 1 roku 2 015 3 360 3 545
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 5 605 6 727 6 120

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 2 268 3 429 4 015
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 3 337 3 298 2 105

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

Ubezpieczenia majątkowe 29 15 37
Ubezpieczenie OC Zarządu i Rady Nadzorczej 27 61 29
Wieczyste użytkowanie gruntu 11 12
Podatek od nieruchomości 284 279
Odpis na ZFŚS 113 91
Koszty następnego okresu 28 32 31
Pozostałe 12 19 6
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 504 127 485

Nota 9. 

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

2 089 2 848 3 176
1 589 1 935 2 717

500 913 459
2 089 2 848 3 176

500 513 459
1 589 2 335 2 717

345 397 308
6 064 6 253 6 418

        - weksle

a) środki pieniężne 
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem (brutto)
b) odpisy aktualizujące wartość weksli kontrahentów handlowych

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem (netto)
w tym: środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (factoringowego)
Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym
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GRUPA ELZAB PSr I półrocze 2008 w tys. zł

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) w walucie polskiej 1 512 2 125 2 663
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 77 210 54
b1. jednostka/waluta   3 tys. USD
      tys. zł 7 187 1
b2. jednostka/waluta    20 tys. EUR
      tys. zł 65 7 40
b3. jednostka/waluta  395 tys. HUF
      tys. zł 5 16 13
pozostałe waluty w tys. zł 
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem 1 589 2 335 2 717

Nota 10. 

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

7 272 0 0
612

6 660
7 272 0 0

4 252

Nota 11.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY (STRUKTURA WALUTOWA)

a) środki trwałe, w tym:
        - grunty

AKTYWA DŁUGOTERMINOWE SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO 
SPRZEDAŻY

        - budynki, budowle
Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, razem
Kwota zobowiązania związanego z aktywami długoterminowymi sklasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Seria / 
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji

Rodzaj ograniczenia 
praw do akcji Liczba akcji

Wartość serii / 
emisji wg wartości 

nominalnej

Sposób pokrycia 
kapitału Data rejestracji

Prawo do 
dywidendy (od 

daty)

A zwykłe 8 100 000 11 016 wpłata gotówki 1992-12-01 1997-01-01
B uprzywilejowane *) co do głosu 442 310 601 wpłata gotówki 1997-09-17 1997-09-17
B zwykłe *) 1 057 690 1 439 wpłata gotówki 1997-09-17 1997-09-17
C zwykłe 2 915 460 3 965 wpłata gotówki 1998-03-11 1997-01-01
D zwykłe 3 621 590 4 925 wpłata gotówki 2004-09-22 2004-01-01
Liczba akcji razem 16 137 050

Kapitał zakładowy, razem 22 143

Wartość nominalna jednej akcji =1,36 zł
W I półroczu 2008 r. nastapiła zmiana liczby akcji na skutek dokonanego splitu akcji w proporcji 1:10, wartość nominalna jednej

Struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu wg stanu na 30.06.2008 r. i według posiadanej przez ELZAB S.A. wiedzy jest następująca:

BBI CAPITAL NFI S.A. 4 780 570 szt. akcji - 29,62 % kapitału
4 848 370 głosów - 27,08 % głosów na WZ

POLSIN PRIVATE Ltd. 2 036 570 szt. akcji - 12,62 % kapitału
3 460 850 głosów - 19,33 % głosów na WZ

Janusz Warchoł 1 050 000 szt. akcji - 6,51 % kapitału
1 050 000 głosów - 5,86 głosów na WZ

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 999 410 szt. akcji - 6,19 % kapitału
999 410  głosów - 5,58 % głosów na WZ 

BBI CAPITAL NFI S.A. i POLSIN PRIVATE Ltd. mają swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej ELZAB S.A.

Ponadto, wg posiadanej przez ELZAB S.A. wiedzy, BBI CAPITAL NFI S.A. jest 100% właścicielem następujących spółek posiadających 
akcje ELZAB S.A.:
RELPOL 1 Sp. z o.o. 370 000 szt. akcji - 2,29 % kapitału

370 000 głosów - 2,07 % głosów na WZ
RELPOL 2 Sp. z o.o. 316 190 szt. akcji - 1,96 % kapitału

316 190 głosów - 1,77% głosów na WZ
RELPOL 5 Sp. z o.o. 370 000 szt. akcji - 2,29 % kapitału

370 000 głosów - 2,07 % głosów na WZ
W związku z powyższym bezpośredni i pośredni udział BBI CAPITAL NFI S.A. wynosi łącznie 36,17% w kapitale ELZAB S.A., co 
odpowiada 32,97% głosów na WZ.

Wg stanu na 30.06.2008 r. z późniejszymi zmianami:
liczba akcji 16 137 050 szt. (442 310  akcji Serii B 

uprzywilejowanych co do głosu 1:5; 
od 01.07.2008 r. liczba akcji uprzywilejowanych wynosi 392 540)

liczba głosów na WZA 17 906 290 (wg stanu na 30.06.2008 r.)
17 707 210 (od 01.07.2008 r.)

Wg stanu na 31.12.2007 r. :
liczba akcji 1 613 705 szt. (44 306 akcji Serii B 

uprzywilejowanych co do głosu 1:5)

W I półroczu 2008 r. nastapiła zmiana liczby akcji na skutek dokonanego splitu akcji w proporcji 1:10, wartość nominalna jednej 
akcji uległa zmniejszeniu w takiej samej proporcji. Ponadto nastąpiła zmiana liczby akcji zwykłych i uprzywilejowanych w 
wyniku dokonanej zamiany akcji uprzywilejowanych na akcje zwykłe.

*) w dniu 01.07.2008 r. w KDPW została zarejestrowana konwersja 49 770 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje 
zwykłe na okaziciela. Z dniem 01.07.2008 r. liczba akcji uprzywilejowanych wynosi 392 540 szt. 
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Nota 12.

 30.06.2008  31.12.2007     30.06.2007    

Akcje własne nabyte w celu umorzenia -1 996 
Akcje własne -1 996 0 0 

Nota 13.

 30.06.2008  31.12.2007     30.06.2007    

Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 11 211 11 211 11 211 
Utworzony z zysków 8 161 2 531 2 532 
Inny 380 380 338 
   - z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 380 380 338 
Kapitały zapasowe, razem 19 752 14 122 14 081 

Nota 14.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

Stan na początek okresu 186 213 213
24 77 32

     - udział mniejszości w bieżącym wyniku MICRA METRIPOND KFT 2
     - udział mniejszości w bieżącym wyniku GENEZY SYSTEM S.A. 24 77 30
b) zmniejszenia (z tytułu) 27 104 30
     - przeniesienie zysku udziałowców mniejszościowych GENEZY SYSTEM na 24 77 30
     - udział mniejszości w bieżącym wyniku MICRA METRIPOND KFT 3 26
     - zaokrąglenie 1
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 183 186 215

Nota 15.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

2 419 2 419 2 356
2 419 2 419 2 356

REZERWY DŁUGOTERMINOWE 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA

a) zwiększenia (z tytułu)

Rezerwy długoterminowe, razem

ELZAB S.A. nabyła łącznie 405 662 sztuk akcji własnych w celu umorzenia, stanowiących 2,514 % kapitału zakładowego i dających 405 662 głosy (2,291
%) na WZA. Średnia cena zakupionych akcji wyniosła 4,913 zł.

Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI

Kapitał zapasowy utworzony z zysków może podlegać wypłacie w formie dywidend. Pozostałe kapitały zapasowe nie podlegają wypłacie.

AKCJE WŁASNE 

KAPITAŁY ZAPASOWE

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) stan na początek okresu 2 419 2 256 2 256
   - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 2 419 2 256 2 256
b) zwiększenia (z tytułu) 342 100
   - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 301 100
   -  przeksięgowanie rezerwy z pozycji rezerw krótkoterminowych 41
c) rozwiązanie (z tytułu) 179 0
   - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 179
d) stan na koniec okresu 2 419 2 419 2 356
   - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 2 419 2 419 2 356

Nota 16.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

4 7 10

34 6 0

153 173 193
3 3 2

194 189 205

Ulga inwestycyjna zastosowana w latach 1997 - 1999
Różnica między wartością bilansową a podatkową z tytułu zwiększenia wartości rzeczowych 
aktywów trwałych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Różnica między wartością bilansową a podatkową środków trwałych wycenionych przy przejściu 
na MSR 
Różnice kursowe z wyceny bilansowej
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, razem

Komisja Nadzoru Finansowego  17
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30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

189 228 228
16 15 15

7 15 15
3
6

173
213 213

28 9 2
28 9 2

3 2

28 6
23 48 25

3 8 5
3 8 5

20 40 20
194 189 205

41 16 12
4 7 10
3 3 2

34 6
153 173 193

Nota 17.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

3 840 4 118 4 333
3 840 4 118 4 333
3 840 4 118 4 333

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) powyżej 1 roku do 3 lat 1 221 1 221 1 168
b) powyżej 3 do 5 lat 1 140 1 140 1 131
c) powyżej 5 lat 1 479 1 757 2 034

DŁUGOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE

a) od pozostałych jednostek
     - kredyty

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
     - ulga inwestycyjna zastosowana w latach 1997-1999

Długoterminowe kredyty bankowe, razem

     - różnice kursowe z wyceny bilansowej

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO

     - ulga inwestycyjna zastosowana w latach 1997-1999

     - różnica pomiędzy wartością bilansową a podatkową rzeczowych aktywów trwałych
b) odniesione na niepodzielony wynik w związku z wyceną rzeczowych aktywów trwałych przy 
przejściu na MSR
2. Zwiększenia 
a) odniesionej na wynik finansowy
     - różnice kursowe z wyceny bilansowej
     - różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową z tytułu zwiększenia wartości środków 
trwałych
3. Zmniejszenia 
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)
     - ulga inwestycyjna zastosowana w latach 1997-1999
b) odniesione na niepodzielony wynik w związku z wyceną rzeczowych aktywów trwałych przy 
przejściu na MSR
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy

     - różnice kursowe z wyceny bilansowej
     - różnica pomiędzy wartością bilansową a podatkową rzeczowych aktywów trwałych
b) odniesione na niepodzielony wynik w związku z wyceną rzeczowych aktywów trwałych przy 

DŁUGOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

) p y j
3 840 4 118 4 333

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) w walucie polskiej 3 840 4 118 4 333
3 840 4 118 4 333

Nota 18.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

       - subwencja rządowa 192 192 233
192 192 233

Nota 19.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

Rezerwa na świadczenia pracownicze 795 823 1 036
Pozostałe 400 293 514
Rezerwy krótkoterminowe, razem 1 195 1 116 1 550

DŁUGOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

REZERWY KRÓTKOTERMINOWE

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

Długoterminowe kredyty bankowe, razem

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

Długoterminowe kredyty bankowe, razem
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30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) stan na początek okresu 823 1 036 1 036
   - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 311 348 348
   - niewykorzystane urlopy pracownicze 458 688 688
   - wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 54
b) zwiększenia (z tytułu) 58 0
   - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 4
   - wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 54
c) wykorzystanie (z tytułu) 110 0
   -  przeksięgowanie rezerwy do pozycji rezerw długoterminowych 41
   - niewykorzystane urlopy pracownicze 69
d) rozwiązanie (z tytułu) 28 161 0
   - niewykorzystane urlopy pracownicze 161
   - wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 28
e) stan na koniec okresu 795 823 1 036
   - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 311 311 348
   - niewykorzystane urlopy pracownicze 458 458 688
   - wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji 26 54

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) stan na początek okresu 293 335 335
   - wypłata za racjonalizację 84 85 85
   - fundusz gwarancyjny 60 122 122
   - fundusz promocyjno-reklamowy 20 40 40
   - premia kwartalna 69 71 71
   - "opłata produktowa" związana z recyclingiem sprzętu elektronicznego 10 10
   - pozostałe 60 7 7
b) zwiększenia (z tytułu) 716 921 660
   - premia kwartalna 97 259 124
   - wypłata za racjonalizację 80
   - fundusz gwarancyjny 100 263 180
   - rezerwa na bonus roczny 2008 125
   - rezerwa na doradztwo podatkowe 171
   - koszty remontu 100 95
   - fundusz promocyjno-reklamowy 71 138 101
   - rezerwa na wynagrodzenia 6
   - pozostałe 46 181 160

ZMIANA STANU REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG 
TYTUŁÓW)

c) wykorzystanie (z tytułu) 609 963 481
   - premia kwartalna 112 261 128
   - wypłata za racjonalizację 84 81 85
   - fundusz gwarancyjny 325 50
   - rezerwa na bonus roczny 2008 125
   - rezerwa na doradztwo podatkowe 167
   - "opłata produktowa" związana z recyclingiem sprzętu elektronicznego 10 10
   - koszty remontu 50
   - fundusz promocyjno-reklamowy 20 158 52
   - pozostałe 101 128 106
d) stan na koniec okresu 400 293 514
   - premia kwartalna 54 69 67
   - fundusz gwarancyjny 160 60 252
   - fundusz promocyjno-reklamowy 71 20 89
   - wypłata za racjonalizację 0 84 0
   - rezerwa na bonus roczny 2008 0
   - rezerwa na doradztwo podatkowe 4

0 0 0
   - koszty remontu 100 0 45
   - rezerwa na wynagrodzenia 6
   - pozostałe 5 60 61

Nota 20.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) od pozostałych jednostek 1 614 1 328 1 146
    - kredyty 1 614 1 328 1 146

1 614 1 328 1 146

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007
a) w walucie polskiej 1 614 1 328 1 146

1 614 1 328 1 146

KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE

Krótkoterminowe kredyty bankowe, razem

KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE

Krótkoterminowe kredyty bankowe, razem

   - "opłata produktowa" związana z recyclingiem sprzętu elektronicznego
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Nota 21.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) od pozostałych jednostek 1 330 1 386 1 383
    - kredyty 572 589 565
    - pożyczki 758 797 818

1 330 1 386 1 383

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) w walucie polskiej 572 589 565
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 758 797 818
b1. jednostka/waluta    222 tys. EUR
      tys. zł 758 797 818

1 330 1 386 1 383

Nota 22.

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

Krótkoterminowe zobowiązania 6 191 7 785 11 666
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 156 154 370

6 347 7 939 12 036

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) wobec jednostek zależnych 49 201 73
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 49 201 73
        - do 12 miesięcy 49 201 73
b) wobec jednostki dominującej 0 2 021
     - z tytułu dywidend 2 021
c) wobec pozostałych jednostek 5 795 7 261 9 170
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 708 5 822 5 351
        - do 12 miesięcy 3 561 5 674 5 196
        - powyżej 12 miesięcy 147 148 155
     - zaliczki otrzymane na dostawy 246 51 71
     - z tytułu leasingu 39 68 118
     - z tytułu dywidend 1 933
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 565 1 102 1 430
     - z tytułu wynagrodzeń 187 156 179

inne (wg rodzaju) 50 62 88

KRÓTKOTERMINOWA CZĘŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW BANKOWYCH 
I POŻYCZEK 

KRÓTKOTERMINOWA CZĘŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW BANKOWYCH 
I POŻYCZEK 

KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA

KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek, razem

Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek, razem

Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek, razem

     - inne (wg rodzaju) 50 62 88
        - z tytułu składki OC Zarządu i Rady Nadzorczej 33
        - ubezpieczenie majątku 16 23
        - z tytułu składek na PPE 25 24 21
        - z tytułu cesji wierzytelności 40
        - odsetki i prowizje bankowe 6 1
        - pozostałe 3 4 4
c) fundusze specjalne (wg tytułów) 347 323 402
     - ZFŚS 347 323 402
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 6 191 7 785 11 666

30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

a) w walucie polskiej 5 487 5 879 9 429
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 704 1 906 2 237
b1. jednostka/waluta    180 tys. EUR
      tys. zł 606 1 031 1 206
b2. jednostka/waluta    tys. JPY
      tys. zł 695 764
b3. jednostka/waluta    30 tys. USD
      tys. zł 63 45 28
b4. jednostka/waluta    8 tys. GBP
      tys. zł 35 135 239
pozostałe waluty w tys. zł 
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 6 191 7 785 11 666

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
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DŁUGOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE
Nazwa (firma) jednostki,

ze wskaz. Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia
formy prawnej tys. zł waluta waluta waluta tys. zł waluta waluta waluta oprocentowania spłaty

ING BANK ŚLĄSKI
Katowice, ul. 
Sokolska 34 5 500 PLN 3 697 PLN

WIBOR 1M+1,5% 
marża banku

28.02.2016 
(ujęto raty 
od VII/2009)

Hipoteki na nieruchomości KW 
PO1P/00021988/6 zwykła - 5 500 tys. zł, 
kaucyjna - do 2 750 tys. zł, cesja 
wierzytelności z tytułu najmu dot. 
finansowanej nieruchomości

ERSTE BANK Węgry 42 PLN 3 000 tys. HUF 21 PLN 1 481 tys. HUF 9,07% 15.02.2011 samochód
CIB Węgry 56 PLN 3 928 tys. HUF 37 PLN 2 632 tys. HUF 9,05% 06.08.2012 dwa samochody
CIB Węgry 57 PLN 4 050 tys. HUF 47 PLN 3 320 tys. HUF 5,50% 05.11.2012 dwa samochody
CIB Węgry 47 PLN 3 324 tys. HUF 38 PLN 2 675 tys. HUF 5,50% 22.10.2012 samochód

KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE ORAZ KRÓTKOTERMINOWA CZĘŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW BANKOWYCH I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki,

ze wskaz. Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia
formy prawnej tys. zł waluta waluta waluta tys. zł waluta waluta waluta oprocentowania spłaty

ING Bank Śląski (kredyt 
w rachunku bieżącym) 

Katowice, ul. 
Sokolska 34 6 000 PLN 0 PLN

WIBOR 1M + 0,7 % 
marża banku 08.05.2009

Hipoteka kaucyjna na nieruchomości KW
10341 do kwoty 6 000 000 zł

ING Bank Śląski 
(krótkoterminowa część 
długoterminowego 
kredytu) 

Katowice, ul. 
Sokolska 34 5 500 PLN 555 PLN

WIBOR 1M + 1,5 % 
marża banku

28.02.2016 
(ujęto raty 
do VI/2009)

Hipoteki na nieruchomości KW 
PO1P/00021988/6 zwykła - 5 500 tys. zł, 
kaucyjna - do 2 750 tys. zł, cesja 
wierzytelności z tytułu najmu dot. 
finansowanej nieruchomości

PEKAO S.A. 
O/Gliwice, ul. 
Berbeckiego 4 1 500 PLN 1 254 PLN

WIBOR 3M + 0,7 % 
marża banku 15.01.2010 finansowane należności

CAMPESA S.A. Barcelona 2 329 PLN 584 tys. EURO 758 PLN 222 tys. EURO 4,00% 28.12.2007 -

Raiffeisen Szeged 424 PLN 30 000 tys. HUF 360 PLN 25 403 tys. HUF BUBOR 1M+3,5% 08.01.2009
zabezpieczenie na maszynach i
urządzeniach - 43 925 tys. HUF i na 
zapasach - 145 261 tys. HUF

ERSTE BANK Szeged 42 PLN 3 000 tys. HUF 4 PLN 304 tys. HUF 9,07% 15.02.2011 samochód
CIB Węgry 56 PLN 3 928 tys. HUF 4 PLN 302 tys. HUF 9,05% 06.08.2012 dwa samochody
CIB Węgry 57 PLN 4 050 tys. HUF 5 PLN 350 tys. HUF 5,50% 05.11.2012 dwa samochody
CIB Węgry 47 PLN 3 324 tys. HUF 4 PLN 288 tys. HUF 5,50% 22.10.2012 samochód
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30.06.2008 31.12.2007   30.06.2007

144 129 179
61 112 55

32
83 17 92
12 25 191

25
153

12 25 13
156 154 370

Nota 23.

Nota 24.
 01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

Przychody ze sprzedaży wyrobów          19 691              19 845    
Przychody ze sprzedaży usług            2 679                2 213    
Przychody ze sprzedaży materiałów               696                   590    
Przychody ze sprzedaży towarów            9 112                9 693    
Razem          32 178              32 341    
 - w tym: przychody od jednostek powiązanych                 32                     13    

 01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

Przychody ze sprzedaży na terytorium RP          27 550              27 456    
% udział w sprzedaży ogółem 85,6% 84,9%

t b i ł i 19 895 19 648

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I 
MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I 
MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

       - obciążenie kosztami remontu po zakończeniu umowy najmu

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
       - koszty badania sprawozdania finansowego
       - rezerwa na premię
       - pozostałe
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów
       - umorzone zobowiązanie, związane z wartościami niematerialnymi

       - subwencja rządowa
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem

Do wyliczenia wartości księgowej na 1 akcję przyjęto kapitał własny przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego wg 
stanów na 30.06.2008 r., 31.12.2007 r. i 30.06.2007 r.
Liczba akcji na dzień 31.12.2007 r. i 30.06.2007 r. wynosiła 1 613 705 szt.
W związku z przeprowadzonym splitem akcji w stosunku 1:10 w I półroczu 2008 r. liczba akcji na koniec 1 półrocza 2008 r. 
wyniosła 16 137 050 szt.

w tym: wyroby i usługi          19 895              19 648    
             towary i materiały            7 655                7 808    
Przychody ze sprzedaży na rynku zagranicznym            4 628                4 885    
% udział w sprzedaży ogółem 14,4% 15,1%
w tym: wyroby i usługi            2 475                2 410    
             towary i materiały            2 153                2 475    
Razem          32 178              32 341    

INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 

Przychody ze sprzedaży zrealizowane na rynku węgierskim przez Spółkę MICRA METRIPOND KFT zaprezentowano jako sprzedaż 
na rynkach zagranicznych. Dokonano zmiany prezentacyjnej w porównywalnym półroczu 2007 r., ponieważ poprzednio sprzedaż 
Spółki MICRA METRIPOND KFT na rynku węgierskim prezentowana była jako sprzedaż krajowa.

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 do określonego kręgu odbiorców. 

Przychody ze sprzedaży zaprezentowane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za I półrocze 2008r. i za okres 
porównywalny, uwzględniają wyłączenie wzajemnych obrotów wewnątrz Grupy Kapitałowej ELZAB i stanowią przychody ze 
sprzedaży zewnętrznym klientom spoza Grupy. Koszty wytworzenia i pozostałe koszty sprzedaży oferowanego asortymentu 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 w jednym segmencie branży elektronicznej.

Dla celów sprawozdawczości zarządczej w każdym podmiocie wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej ELZAB prowadzona 
jest analiza zrealizowanych 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 Grupie Kapitałowej, oraz osiągnięty poziom 
skonsolidowanej marży brutto na sprzedaży w grupach asortymentowych, wydzielonych jako jeden segment rynku 
elektronicznego.
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GRUPA ELZAB PSr I półrocze 2008 w tys. zł

Sprzęt 
elektroniczny 

własnej produkcji 
oraz usługi łącznie 

z usługami 
serwisowymi

Towary (sprzęt 
elektroniczny) oraz 

materiały i akcesoria

RAZEM 
PRZYCHODY ZE 

SPRZEDAŻY
89,5% 10,5% 100,0%
24 184 2 851 27 035

0,1% 99,9% 100,0%
6 4 812 4 818

65,6% 34,4% 100,0%
1 127 590 1 717

47,5% 52,5% 100,0%
1 949 2 152 4 101

72,4% 27,6% 100,0%
27 266 10 405 37 671

Korekty konsolidacyjne obrót wewnątrz Grupy 4 896 597 5 493
69,5% 30,5% 100,0%
22 370 9 808 32 178
10 841 1 734 12 575

                  ;przychody

SKONSOLIDOWANA WARTOŚĆ PRZYCHODÓW 
do zewnętrznych klientów

Marża brutto na sprzedaży osiągnięta w I półroczu 2008 r.

MEDESA  Sp. z o.o.
                  ;przychody
MICRA METRIPOND KFT
                  ;przychody

RAZEM GRUPA ELZAB

Nazwa podmiotu

ELZAB S.A.
                  ;przychody
GENEZA SYSTEM S.A.
                  ;przychody

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 poprzez biura 
handlowe w Żarach i w Suchym Lesie k/Poznania. Pozostała część sprzedaży została zrealizowana w oparciu o dwustopniową 
sieć dystrybutorów regionalnych i autoryzowanych dealerów. Udział sprzedaży na rynki zagraniczne w prezentowanym okresie 
2008 r. stanowił 4,5% wartości ogółem zrealizowanej sprzedaży. Sprzedaż ta zrealizowana była głównie na rynku węgierskim i 
angielskim.

GENEZA SYSTEM S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach jest głównym dystrybutorem produktów ELZAB S.A. i realizuje 
sprzedaż wyłącznie na terytorium RP.

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. W I półroczu 2008 r. udział sprzedaży na 
rynek węgierski stanowił 3,4% sprzedaży ogółem.

MICRA METRIPOND i d ib W h t k i i 100% li ł d ż k j

 01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

Amortyzacja środków trwałych 709 828 
Amortyzacja wartości niematerialnych 683 628 
Koszty świadczeń pracowniczych 7 997 7 756 
Zużycie surowców i materiałów pomocniczych 5 987 7 821 
Koszty usług obcych 4 428 4 423 
Koszty podatków i opłat 846 770 
Pozostałe koszty (w tym: wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej) 820 893 

-1 463 -3 654 

Razem 20 007 19 465 

 01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

Koszty sprzedaży 2 197 2 223 
Koszty ogólnego zarządu 6 367 6 307 
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 11 443 10 935 
Razem 20 007 19 465 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 056 8 160 
Wynik aktualizacji zapasów wyrobów 85 3 
Wynik aktualizacji zapasów towarów i materiałów 18 205 
Wynik aktualizacji należności -25 -225 
Razem koszt własny sprzedaży 28 141 27 608 

KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH  01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

Koszty wynagrodzeń 6 221 6 005 
Koszty ubezpieczeń społecznych 1 163 1 219 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 228 184 
Koszty z tytułu opłacania składek w ramach Pracowniczego Programu 134 127 
Koszty świadczeń wynikających z przepisów BHP 41 27 
Koszty z tytułu szkoleń pracowników i podnoszenia kwalifikacji 41 44 
Koszty świadczeń z tytułu nagród jubileuszowych 54 24 
Koszty świadczeń emerytalnych i rentowych 0 21 
Inne świadczenia na rzecz pracowników 115 105 
Koszty świadczeń pracowniczych w formie akcji własnych 0 
Razem            7 997                7 756    

RODZAJ PONIESIONYCH KOSZTÓW

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku oraz koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby

KOSZTY W UKŁADZIE KALKULACYJNYM

Nota 25. KOSZTY RODZAJOWE I W UKŁADZIE KALKULACYJNYM

MICRA METRIPOND z siedzibą na Węgrzech w prezentowanym okresie prawie w 100% zrealizowała sprzedaż na krajowym 
rynku węgierskim.  
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Nota 26.

POZOSTAŁE PRZYCHODY  01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

                35                       1    
                   -                      10    

                   7    
                29    
              382                   402    
-               50    -                 44    

                 33    
                  -                     27    
                  -                     28    
                43                     28    
              439                   492    

Nota 27.
 01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

                  -                   100    
                  7                     90    
-               50    -                 44    
                 14                      23    

                29    
                51                     42    

                   5    
                  7                     47    
                58                   263    

Nota 28.
 01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

                51                     53    
                  2                   117    
              407                     17    

                   4    
              460                   191    

Nota 29.

Odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki od należności

Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 
Rozwiązanie  rezerwy ma koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z 
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

Pozostałe (w tym: zasądzone koszty procesowe i postępowania sądowego, zwrot podatku 

Rozwiązanie rezerwy na roszczenia z tytułu wynagrodzeń
Rozwiązanie rezerwy na odszkodowanie z tytuły umowy o zakazie konkurencji
Przychody z dzierżaw majątku trwałego

Zyski z tytułu różnic kursowych

Przychody finansowe, razem

POZOSTAŁE KOSZTY 

Pozostałe przychody, razem

Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe
Koszty utrzymania dzierżawionego majątku (amortyzacja)

Zapłata należności objętych premią podatkową oraz wyksięgowanie

Korekta przychodów z tytułu dzierżaw majątku trwałego w ramach grupy kapitałowej

Wypłata  odszkodowania z tytuły umowy o zakazie konkurencji
Opłata prolongacyjna i podatki lokalne
Rozliczenie inwentaryzacji  (niedobory)

PRZYCHODY FINANSOWE

Zwolnienie z długu Spółki MICRA METRIPOND KFT przez hiszpańską Spółkę 
Otrzymane rekompensaty i odszkodowania z tytułu strat losowych

Koszty egzekucyjne, sądowe i procesowe (w tym rezerwa na zasądzone koszty 
procesowe)

Korekta kosztów z tytułu dzierżaw majątku trwałego w ramach grupy kapitałowej

Pozostałe (w tym: darowizna, koszty zdarzeń losowych, kary)
Pozostałe koszty, razem

Inne przychody finansowe

Przychody z tytułu odsetek

Nota 9.
 01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

              243                   212    
              236                   204    
                  6                       7    
                  1                       1    
              402    

                 84                      97    

                50    
                  -    

               206    
                15                       9    
              794                   524    

Nota 30.
 01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

-2 387 4 629 
0 0 

-10 266 177 
6 471 
19% 19%

10 952 334 

-1 584 -853 
11 872 1 037 

-3 0 
119 

667 74 
-43 

4 770 5 140 
906 977 
-14 
892 977 

Opłata aranżacyjna z tytułu podpisanej umowy o emisję obligacji

c/ odliczenie darowizny

KOSZTY FINANSOWE

d/ różnica wynikająca z dostosowania do zasad MSR/MSSF

 - kredytów bankowych

Straty z tytułu różnic kursowych

a/ wyłączenia przychodów nie podlegających opodatkowaniu
b/ doliczenie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu

Korekty konsolidacyjne

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej
Zysk/strata przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej

Różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, 
w tym: 

Wynik na sprzedaży wierzytelności

Odpisane odsetki od roszczeń i należności
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego (prowizje, opłaty niewykorzystanego limitu 
kredytu)

 - umów leasingu finansowego

Koszty odsetek, w tym dotyczące:

f/ odliczenie straty z lat poprzednich

Odpisy aktualizujące odsetki od należności głównych
Koszty finansowe, razem

Stawka podatkowa (w %)

Podstawa opodatkowania

e/ korekta o ujemne podstawy opodatkowania podmiotów zależnych

 - pozostałych odsetek

Obciążenie podatkowe według zastosowanej stawki podatkowej

Obciążenie/uznanie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 
Korekta podatku dochodowego za poprzedni rok w MICRA METRIPOND KFT 

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
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 01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

-216 -239 
-3 -5 

220 187 
-1 
0 -57 

 01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

892 977 
892 977 

0 0 
0 -57 
0 -57 

0 0 

892 920 
892 920 

0 0 

Podpisy Członków Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

23.09.2008 r.                 Jerzy Biernat                  Prezes Zarządu

23.09.2008 r.                 Jerzy Malok                   Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu

23.09.2008 r.                 Jan Chadam                   Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Finansowych

23.09.2008 r.                 Elżbieta Załóg                 Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy

Zwiększenie z tytułu odpisania aktywów i utworzenia rezerw na przejściowe różnice 

Zmniejszenie z tytułu utworzenia aktywów i rozwiązania rezerw na różnice przejściowe
Zmniejszenie z tytułu ulgi inwestycyjnej zastosowanej w latach 1997-1999 (rozwiązanie 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY

GŁÓWNE SKŁADNIKI OBCIĄŻENIA/UZNANIA PODATKOWEGO W 
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Bieżący podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy

Obciążenie/uznanie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat, w tym:

- bieżące obciążenie z tytuły podatku dochodowego
- korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych

- obciążenie/uznanie z tytułu podatku odroczonego dotyczące powstania i odwracania się 
różnic przejściowych

- obciążenie/uznanie z tytułu podatku odroczonego dotyczące zmian stawek podatkowych

- przypisane działalności kontynuowanej
- przypisane działalności zaniechanej

różnica z zaokrągleń
Podatek dochodowy odroczony, razem
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Grupa Kapitałowa ELZAB 
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

30.06.2008 r. (w tys. PLN) 

1 

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 
1. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również 
udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem 
udzielonych na rzecz jednostek powiązanych; należy także dokonać podziału zobowiązań warunkowych z 
wyodrębnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych, nieobjętych konsolidacją lub 
wyceną metodą praw własności, oraz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją lub wyceną 
metodą praw własności 
 
Kwota pozycji pozabilansowych wg stanu na 30.06.2008 r. wynosi 424 tys. zł, w tym:  
 
Na rzecz podmiotów powiązanych: nie występuje 
 
Na rzecz pozostałych podmiotów: 
ELZAB S.A. - Zabezpieczenie wekslowe umów leasingowych zawartych z Fidis Leasing Polska 
Sp. z o.o. w Warszawie na zakup samochodów osobowych     66 tys. zł 
 
MEDESA Sp. z o.o. – wezwanie do zapłaty PTK Centertel, Medesa Sp. z o.o. Spółka 
oprotestowała wezwanie – 2 tys. zł 
 
MICRA METRIPOND KFT- subwencja rządowa w kwocie 25 200 THUF, co w przeliczeniu 
wynosi 356 tys. zł.  
 
Podmioty Grupy ELZAB nie udzieliły gwarancji i poręczeń, w tym także na rzecz podmiotów 
powiązanych. 
  
2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub 
przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 
 
W podmiotach Grupy Kapitałowej ELZAB w prezentowanym okresie nie wystąpiły przychody 
i koszty z tytułu zaniechanej działalności. 
 
3. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby  
 
W prezentowanym okresie ELZAB S.A. wytworzyła na własne potrzeby narzędzia i przyrządy 
niezbędne w procesie produkcyjnym ponosząc nakłady w wysokości ok. 2 tys. zł. 
Pozostałe podmioty objęte konsolidacją nie wytworzyły środków trwałych na własne potrzeby.  
 
4. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia 
bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać 
poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 
 
W I półroczu 2008 r. wydział konstrukcyjny ELZAB S.A. kontynuował rozpoczęte 
w poprzednim okresie sprawozdawczym prace rozwojowe oraz rozpoczął realizację nowych 
tematów. W ramach prowadzonej działalności rozwojowej istnieje ścisła współpraca z działem 
marketingu w zakresie rozpoznawania potrzeb rynku. 
Wartość poniesionych nakładów na realizację prac rozwojowych wyniosła 316 tys. zł. 
Na wartości niematerialne przeniesiono koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem 



Grupa Kapitałowa ELZAB 
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

30.06.2008 r. (w tys. PLN) 
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pozytywnym w kwocie 633 tys. zł.  
Pozostałe nakłady na wartości niematerialne w wysokości 26 tys. zł obejmowały zakupy 
i modyfikacje oprogramowań komputerowych. 
W okresie sprawozdawczym nakłady na wartości niematerialne wyniosły ogółem 659 tys. zł. 
 
Na modernizację budynków i budowli, w tym m.in. na modernizację sieci c.o., modernizację klap 
dymowych dachu hali produkcyjnej, adaptację i modernizację pomieszczeń produkcyjnych 
i biurowych wydatkowano kwotę 237 tys. zł. Nakłady na zakup i modernizację maszyn 
i urządzeń technicznych, modernizację układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej 
oraz rozbudowę sieci komputerowej wyniosły 107 tys. zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne w 
wysokości 161  tys. zł obejmowały zakup maszyny pomiarowej z oprogramowaniem TESA 
VISIO (117 tys. zł), zakupy wyposażenia pomieszczeń, oraz zakup narzędzi i przyrządów. 
Łącznie w okresie sprawozdawczym Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na nabycie 
i modernizację środków trwałych w wysokości 505 tys. zł. 
 

Spółka ELZAB S.A. nie poniosła w okresie sprawozdawczym nakładów na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego. Specyfika produkcji ELZAB S.A. nie stanowi zagrożenia dla 
środowiska naturalnego. 

W dalszych planach inwestycyjnych na 2008 r. przewiduje się między innymi: 
• zakupy maszyn, narzędzi i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia ciągłości produkcji, 
• zakup oprzyrządowania i form do nowych produktów realizowanych w ramach prac 

rozwojowych, 
• modernizację budynków mającą na celu poprawę wizerunku Spółki, 
• dalszą modernizację systemu informatycznego poprzez rozbudowę i modyfikacje 

oprogramowań. 
 

W prezentowanym okresie MEDESA Sp. z o.o. oraz MICRA METRIPOND KFT  poniosły 
nakłady na zakup środków trwałych, w tym narzędzi, na łączną kwotę 5 tys. zł. 

Planowane wcześniej na 2008 r. w spółce MEDESA Sp. z o.o. nakłady na zakup 
oprogramowania finansowo-księgowego w kwocie 45 tys. zł zostały przeniesione do realizacji 
w 2009 r. 

 
GENEZA SYSTEM S.A. w okresie sprawozdawczym nie poniosła nakładów inwestycyjnych 
i na najbliższy okres również nie przewiduje ich poniesienia. 
 
5. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej emitenta, z podziałem na grupy zawodowe 
 
Łączne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej ELZAB wg stanu na 30.06.2008 r. wynosiło 264 
osoby, w tym: 

• ELZAB S.A.     221 osób 
• GENEZA SYSTEM S.A.      6 osób 
• MEDESA Sp. z o.o.     14 osób 
• MICRA METRIPOND KFT   23 osoby 
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6. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych, odrębnie 
dla osób zarządzających i nadzorujących. 
 
Wynagrodzenie Zarządu ELZAB S.A. wypłacone w I półroczu 2008 r. oraz inne świadczenia 
wyniosło 323 tys. zł.  
 
Wypłacone wynagrodzenie dla członków Zarządu ELZAB S.A. z tytułu pełnienia funkcji 
w Radach Nadzorczych podmiotów zależnych wyniosło 16 tys. zł. 
 
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. wypłacone w okresie 
sprawozdawczym wyniosło 255 tys. zł.  
 
7. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych 
umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z 
nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez 
emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego 
zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i 
nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, 
krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym 
osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot; 
dodatkowo należy podać informacje o pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych 
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej 
grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty 
 
Osobom zarządzającym i nadzorującym oraz innym, o których mowa wyżej nie udzielono 
zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji. 
 
8. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym za bieżący okres  
 
Wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej ELZAB w I półroczu 2008 r. miały 
następujące zdarzenia, w tym także dotyczące lat ubiegłych: 
- rozwój produkcji i sprzedaży, wdrożonych w II półroczu 2007 r. drukarek fiskalnych 

ELZAB Mera i ELZAB Mera F, stanowiących rozwiązanie nowatorskie, z rozszerzoną 
funkcjonalnością, uniwersalne, przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, 

- wdrożenie do produkcji i sprzedaży wagi Prima K, 
- promocje cenowe produktów, mające na celu oferowanie warunków porównywalnych 

z konkurencją, 
- rozwój produkcji i sprzedaży nowej rodziny produktów elektronicznych, przeznaczonych na 

nowy dla Spółki rynek akcesoriów muzycznych. Nowa rodzina produktów przeznaczona jest 
do sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym, 

- rozszerzenie kręgu odbiorców produktów ELZAB S.A. na rynku węgierskim, 
- odpis aktualizujący posiadane udziały w spółkach MEDESA Sp. z o.o. oraz MICRA 

METRIPOND KFT , nabytych w 2004 r., dokonany w sprawozdaniu finansowym ELZAB 
S.A. (bez wpływu na wynik finansowy  Grupy Kapitałowej) oraz odpis wartości firmy 
wymienionych spółek dokonany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 
ELZAB, 

- odpisy aktualizujące zapasy w celu urealnienia majątku spółek oraz ich odwrócenie 
w związku z zagospodarowaniem poprzez sprzedaż i zużycie do produkcji, 
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- odpisy aktualizujące należności i ich odwrócenie w związku z zapłatą, 
- tworzenie aktywów i rezerw z tytułu przejściowych różnic w podatku dochodowym,  
- konsekwentne przestrzeganie dyscypliny w zakresie przepływu gotówki i windykacji 

należności, 
- współpraca spółek MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND KFT z nowymi dostawcami 

wag po wygaśnięciu umów z dotychczasowym dostawcą wag hiszpańską spółką CAMPESA 
S.A., z powodu jej upadłości, 

- stan gospodarki węgierskiej, charakteryzującej się brakiem dynamiki. 
 
9. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
  
Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały ujęte 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  
 
10. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie 
przejęcia aktywów i pasywów  
 

1971 r. – Przedsiębiorstwo Doświadczalne Produkcji Urządzeń Peryferyjnych 
 
1974 r. – Zakłady Urządzeń Komputerowych MERA-ELZAB - przekształcone decyzją 
Ministra Przemysłu 
 
1.12.1992 r. – Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa Zakłady Urządzeń Komputerowych 
ELZAB S.A. – przejęła wszystkie aktywa i pasywa przedsiębiorstwa państwowego 
 
27.06.1995 r. – ugoda bankowa pomiędzy ELZAB S.A. a Górnośląskim Bankiem 
Gospodarczym S.A. w Katowicach i pozostałymi wierzycielami – udostępnienie 74,36 % 
akcji wierzycielom Spółki, natomiast 25,64 % pozostało w gestii Skarbu Państwa 
 
od 1997 r. do listopad 2000 r. – ELZAB SA w GRUPIE RELPOL (odkupienie akcji od 
wierzycieli) 
 
13.05.1998 r. – debiut na GPW  
 
od listopad 2000 r. do wrzesień 2007 r. – ELZAB S.A. w GRUPIE MWCR (nabycie akcji 
Spółki od Grupy RELPOL) 
 
od wrzesień 2007 r. – do obecnie – ELZAB S.A. w GRUPIE BBI CAPITAL (nabycie akcji 
Spółki od Grupy MWCR) 
 
do końca 2008 r. – planowane połączenie z EXORIGO Sp. z o.o. i UPOS Sp. z o.o. 

 
11. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi  
 
Pomiędzy aktualnie prezentowanym skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat za I półrocze 
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2008 r. w odniesieniu do danych finansowych opublikowanych w dniu 13.08.2008 r. w raporcie 
QSr 2/2008 za II kwartał 2008 r., nastąpiło zmniejszenie skonsolidowanego zysku netto o kwotę 
6 540 tys. zł, w tym:  

• zmniejszenie wyniku netto o kwotę 6 471 tys. zł. z tytułu dokonanego odpisu wartości 
firmy Spółek MEDESA Sp. z o.o. oraz MICRA METRIPOND KFT ,  

• zmniejszenie wyniku o kwotę 69 tys. zł z tytułu dokonanego odpisu aktualizującego   
należności w GENEZA SYSTEM S.A. 

 
W skonsolidowanym półrocznym sprawozdaniu finansowym, w stosunku do opublikowanego 
raportu kwartalnego, wprowadzono zmiany prezentacyjne bez wpływu na wynik finansowy.  
Zmiany te obejmują: 

• zmniejszenie kosztu sprzedanych produktów, towarów i materiałów z równoczesnym 
zwiększeniem kosztów ogólnych o kwotę 2 tys. zł w MICRA METRIPOND KFT, 

• zmniejszenie przychodów finansowych z równoczesnym zmniejszeniem kosztów 
finansowych o kwotę 83 tys. zł tytułem wynikowej prezentacji różnic kursowych.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 
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Zabrze, 30.06.2008 r. 
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I.  WSTĘP  
 
Podmiot dominujący, Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu, 
ul. Kruczkowskiego 39 są Spółką akcyjną prawa handlowego. Spółka posiada 2 oddziały 
zamiejscowe: w Warszawie, ul. Taborowa 14 oraz we Wrocławiu, ul. Słubicka 22. 
 
Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców - KRS 
0000095317. 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska nadał Spółce numer rejestrowy E0000414WZ zgodnie 
z art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz.U. Nr 180, poz.1495). 
 
W skład Zarządu Spółki w I półroczu 2008 r. wchodzili: 
 
Jerzy Biernat – Prezes Zarządu 
Jerzy Malok – Członek Zarządu 
Prokurentem Spółki jest Pani Elżbieta Załóg. 
W dniu 18.07.2008 r. w skład Zarządu Spółki został powołany Pan Jan Chadam.  
 
W skład Rady Nadzorczej w I półroczu 2008 r. wchodzili: 

 
Dawid Marek Sukacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Artur Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Jerzy Ciesielski – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Piotr Karmelita – Członek Rady Nadzorczej  
Dariusz Krzysztof Wiatr – Członek Rady Nadzorczej  
Marcin Dobrzański – Członek Rady Nadzorczej (od 25.06.2008 r.) 
Włodzimierz Andrzej Pacześny – Członek Rady Nadzorczej (do 25.06.2008 r.) 

 
Podstawowym przedmiotem działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
ELZAB oraz głównym źródłem uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży są urządzenia 
elektroniczne. 
Do Grupy Kapitałowej ELZAB w lutym 2008 r. została włączona Spółka ORHMET Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. 
 
Wg stanu na 30.06.2008 r. ELZAB S.A. posiadała udziały w następujących podmiotach: 

• GENEZA SYSTEM S.A. Tarnowskie Góry     76,00% 
• MEDESA Sp. z o.o. Warszawa    100,00%, 
• MICRA METRIPOND KFT Węgry      92,18%, 
• ELZAB SOFT Sp. z o.o. Zabrze      55,00%, 
• ORHMET Sp. z o.o. Warszawa    100,00%, 
• COKOM Sp. z o.o. Łódź       20,00 %. 
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Struktura własnościowa kapitału 
 
Struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne 
co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na 30.06.2008 r. 
i według posiadanej przez ELZAB S.A. wiedzy jest następująca: 
 

BBI CAPITAL NFI S.A.   4 780 570 szt. akcji - 29,62 % kapitału 
      4 848 370 głosów  - 27,08 % głosów na WZ 

 
POLSIN PRIVATE Ltd.  2 036 570 szt. akcji - 12,62 % kapitału 
      3 460 850 głosów - 19,33 % głosów na WZ 
 
Janusz Warchoł    1 050 000 szt. akcji  - 6,51 % kapitału 
      1 050 000 głosów  - 5,86 głosów na WZ 
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  999 410 szt. akcji - 6,19 % kapitału 
      999 410 głosów  - 5,58 % głosów na WZ  

 
BBI CAPITAL NFI S.A. i POLSIN PRIVATE Ltd. mają swoich przedstawicieli w Radzie 
Nadzorczej ELZAB S.A. 
 
Ponadto, wg posiadanej przez ELZAB S.A. wiedzy, BBI CAPITAL NFI S.A. jest 100% 
właścicielem następujących spółek posiadających akcje ELZAB S.A.: 

RELPOL 1 Sp. z o.o.    370 000 szt. akcji - 2,29 % kapitału 
       370 000 głosów - 2,07 % głosów na WZ 
RELPOL 2 Sp. z o.o.    316 190 szt. akcji - 1,96 % kapitału 
       316 190 głosów - 1,77% głosów na WZ 
RELPOL 5 Sp. z o.o.    370 000 szt. akcji - 2,29 % kapitału 
       370 000 głosów - 2,07 % głosów na WZ 

W związku z powyższym bezpośredni i pośredni udział BBI CAPITAL NFI S.A. wynosi łącznie 
36,17% w kapitale ELZAB S.A., co odpowiada 32,97% głosów na WZ. 
 
Ogółem: 
 

 liczba akcji  16 137 050 szt. (442 310 akcji Serii B     
    uprzywilejowanych co do głosu 1:5, wg stanu na 30.06.2008 r.;  

od 01.07.2008 r. liczba akcji uprzywilejowanych wynosi 392 540) 
 liczba głosów na WZA 17 906 290 (wg stanu na 30.06.2008 r.) 

      17 707 210 (od 01.07.2008 r.) 
 
W dniach od 12 do 16 września br. nastąpiła zmiana sposobu zaangażowania BBI CAPITAL NFI 
S.A. w ELZAB S.A. Fundusz nabył wszystkie akcje ELZAB S.A. od Spółek RELPOL 1 Sp. z o.o. 
i RELPOL 5 Sp. z o.o. a następnie wszystkie akcje ELZAB S.A. jakie Fundusz posiadał (za 
wyjątkiem  akcji imiennych uprzywilejowanych – 16 950 sztuk i akcji skupionych z rynku -52 975 
sztuk) zostały wniesione w formie aportu do Spółki Relpol 2 Sp. z o.o. 
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Po dokonaniu powyższych transakcji wg stanu na dzień 16 września br. : 

BBI CAPITAL NFI SA posiada bezpośrednio 69 925 akcji ELZAB S.A. (w tym: 16 950 akcji 
uprzywilejowanych imiennych), co stanowi 0,43% kapitału zakładowego ELZAB S.A. i 0,78% 
głosów na WZ. 

RELPOL 2 Sp. z o.o. posiada 5 786 300 akcji ELZAB S.A, co stanowi 35,86% kapitału 
zakładowego i 32,68% głosów na WZ. 

Bezpośredni i pośredni udział BBI CAPITAL NFI S.A. wynosi łącznie 36,29% w kapitale ELZAB 
S.A., co odpowiada 33,46% głosów na WZ. 

Skup akcji własnych w celu umorzenia 
 

ELZAB S.A. nabyła łącznie 405 662 sztuk akcji własnych w celu umorzenia, stanowiących 2,514 
% kapitału zakładowego i dających 405 662 głosy (2,291 %) na WZA. Średnia cena zakupionych 
akcji wyniosła 4,913 zł.  
Z dniem 31.07.2008 r. Spółka zamknęła program skupu akcji własnych w celu umorzenia.  

 
Akcje ELZAB S.A. w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej 

 
Ilość akcji będących w posiadaniu Zarządu ELZAB S.A. wg stanu na 30.06.2008 r. i wg 
posiadanej przez Spółkę wiedzy jest następująca: 
 

Jerzy Biernat  Prezes Zarządu   42 590 szt.  
Jerzy Malok  Członek Zarządu   33 150 szt. 
Elżbieta Załóg   Prokurent      3 090 szt. 
Razem        78 830 szt. 
 

Członkom Zarządu w I półroczu 2008 r. nie udzielono pożyczek. 
 
Ilość akcji będących w posiadaniu członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. wg stanu na 
30.06.2008 r. i wg posiadanej przez Spółkę wiedzy jest następująca: 
 

Jerzy Ciesielski        1 800 szt. 
Dariusz Wiatr   128 950 szt. 
Artur Olszewski    19 298 szt. 
Razem    150 048 szt. 

 
Członkom Rady Nadzorczej w I półroczu 2008 r. nie udzielono pożyczek.  
 

Notowania akcji Spółki na giełdzie 
 
Podstawowe wielkości w zakresie notowań akcji Spółki w I półroczu 2008 r. są następujące: 
 
• średni kurs akcji        5,03 zł 
• maksymalny kurs akcji        5,80 zł 
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• minimalny kurs akcji        4,39 zł 
• stopa zwrotu ((kurs końcowy-kurs początkowy)/kurs początkowy))         -20,28% 
• amplituda ((kurs max-kurs min)/kurs min))     32,12 % 
• kurs 02.01.2008 r.        5,67 zł 
• kurs 30.06.2008 r.        4,52 zł 
 
 
II.  PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO - FINANSOWE 
 
1. Przychody ze sprzedaży  
 
ELZAB S.A. - PODMIOT DOMINUJĄCY  
 
Spółka jest jednym z głównych dostawców pełnej gamy urządzeń fiskalnych do rejestracji 
sprzedaży wraz z ich kompleksową obsługą. W ofercie handlowej Spółki znajduje się sprzęt dla 
każdego segmentu rynku, akcesoria stanowiące kompleksowe wyposażenie placówek handlowych 
oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich sprzedawanych urządzeń fiskalnych, wag i drukarek 
etykietujących. Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2008 r. wyniosły 27 035 tys. zł i w 
porównaniu do I półrocza 2007 r. wzrosły o 1,5%.  
 
Zasadnicza część przychodów Spółki realizowana jest ze sprzedaży wyrobów i usług, w tym 
głównie usług serwisowych i szkoleniowych. W prezentowanym okresie w porównaniu do 
I półrocza 2007 r. nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży produktów o 2,2 %. Nieznacznie 
spadła wartość sprzedaży towarów i materiałów, a jej udział w wartości przychodów ze sprzedaży 
ogółem stanowił 10,6%. 
W pierwszej połowie 2008 r. sprzedano o 2,7% (ilościowo) więcej kas fiskalnych aniżeli w 
I półroczu 2007 r. O 8,6% zwiększyła się sumaryczna liczba sprzedanych kas z segmentu 
średniego (ELZAB Alfa i ELZAB Eco), a o 1,6% liczba kas ELZAB Jota.  
Wartość sprzedaży drukarek fiskalnych wzrosła o 5,7% w stosunku do I półrocza 2007 r. 
W I półroczu 2008 r. w stosunku do I półrocza 2007 r. wzrosła o 4,4 % wartość sprzedaży wag 
rodziny ELZAB Prima (Prima i Prima K) oraz o 74,3% wag rodziny CAT 17 (sprzedaż głównie do 
sieci handlowych). 
 
Sprzedaż towarów i materiałów zrealizowano nieznacznie poniżej (-3,9%) sprzedaży 
w porównywalnym okresie 2007 r., co wiąże się ze znacznym rynkowym spadkiem cen tych 
produktów w 2008 r. 
 
W prezentowanym okresie wartość sprzedaży kas MICRA Eco na rynek węgierski była wyższa 
o 53,8% w stosunku do I półrocza 2007 r. Ilościowy wzrost sprzedaży jest jeszcze wyższy, biorąc 
pod uwagę spadek kursu HUF w I półroczu 2008 r. w stosunku do kursu w I półroczu 2007 r. 
o około 10 %.  
 
Spółka posiada sieć dystrybucyjną funkcjonującą na zasadach umów dystrybucyjnych 
i dealerskich. Dystrybutorzy i dealerzy oprócz realizacji sprzedaży prowadzą obsługę serwisową 
oraz promocję produktów Spółki. W pierwszej połowie 2008 r. Spółka zrealizowała 68,1 % obrotu 
poprzez sprzedaż bezpośrednią, oddziały w Warszawie i Wrocławiu oraz biura handlowe w Żarach 
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i Suchym Lesie k/Poznania. W analogicznym okresie 2007 r. udział ten wynosił 63,7 %.  
Pozostałe 31,9% obrotu zostało zrealizowane poprzez dwustopniową sieć opartą o dystrybutorów. 
Najwyższe udziały w obrotach zanotowały firmy: Geneza System S.A. Tarnowskie Góry (16,6%) 
i Syriusz Sp. z o.o. Rzeszów (7,6%). 
 
GENEZA SYSTEM S.A. 
 
Zasadniczym przedmiotem działalności GENEZY SYSTEM S.A. jest dystrybucja produktów 
i towarów dostarczanych przez podmiot dominujący. 
Kontynuowano działania wprowadzone w okresie wcześniejszym w zakresie: 
- eksploatacji wdrożonych rozwiązań elektronicznej organizacji sprzedaży w systemie B2B na 
bazie systemu KUPIEC z modułem administrator, sprzedawca, 
- prowadzenia dalszych instalacji, konfiguracji i wdrożenia modułu KUPIEC u dealerów Spółki, 
- wdrażania modułu Administrator zawierającego ofertę handlową Spółki. 
 
W I półroczu 2008 r. Spółka osiągnęła wskaźnik rentowności brutto na sprzedaży w wysokości 
12,4 % realizując przychody ze sprzedaży wyłącznie na rynku krajowym w kwocie 4 818 tys. zł.  
W porównaniu do poprzedniego okresu 2007 r. zysk brutto na sprzedaży wzrósł o ok. 2% i wyniósł 
596 tys. zł. Sprzedaż obejmowała głównie urządzenia fiskalne. Odnotowano niższą sprzedaż do 
klientów rynku odtworzeniowego, ponieważ ze względu na niższe koszty wymiany modułu 
fiskalnego, część podatników decydowała się na wymianę modułu zamiast zakupu nowej kasy. 
Czynnikiem mającym wpływ na poziom i strukturę sprzedaży w I półroczu 2008 r. było 
rozporządzenie Ministra Finansów, przesuwające termin zwolnień z obowiązku ewidencjonowania 
obrotów za pomocą kas fiskalnych dla  nowych grup podatników. 
  
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. 
Wartość przychodów zrealizowanych w I półroczu 2008 r. wyniosła 1 717 tys. zł i w porównaniu 
do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek przychodów o ok. 21%. Zmniejszenie 
sprzedaży jest wynikiem częściowej utraty rynku tj. głównie klientów strategicznych, na skutek 
zmiany dostawcy i wprowadzania na rynek nowej oferty. Okazało się, że rynek potrzebuje 
określonego czasu na akceptację nowej oferty tj. wag hiszpańskiej firmy Grupo EPELSA S.L. 
Czynione starania o wznowienie dostaw do klientów strategicznych, a także prowadzone działania 
w celu uaktywnienia sprzedaży sieci dealerskiej, zaowocowały wzrostem przychodów o ok. 18% 
w II kwartale br., w porównaniu do I kwartału tego roku. Prowadzono sprzedaż oferty 
uzupełniającej, w tym między innymi: rozwijano sprzedaż urządzeń fiskalnych ELZAB S.A., 
czytników i skanerów kodów kreskowych oraz pozostałego asortymentu uzupełniającego ofertę 
wag.  
 
MICRA METRIPOND KFT 
 
W I połowie 2008 r. Spółka realizowała produkcję i sprzedaż wag elektronicznych, 
kalkulacyjnych, metkujących, platformowych i samochodowych oraz świadczyła usługi serwisowe 
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w zakresie sprzedawanych produktów. Dystrybucja tych urządzeń obejmuje cały rynek węgierski, 
gdzie z coraz lepszymi rezultatami wprowadzane są wyroby produkcji ELZAB S.A., oraz wagi 
firmy DIBAL S.A., w miejsce wcześniej sprzedawanych wag firmy CAMPESA S.A. 
Sprzedaż wyrobów dostarczonych przez ELZAB S.A. stanowiła 22% sprzedaży ogółem 
zrealizowanej przez Spółkę, z tego 55 % stanowiła sprzedaż kas fiskalnych ELZAB S.A.  
 
Spółka MICRA METRIPOND przychody ze sprzedaży w wysokości 4 102 tys. zł osiągnęła prawie 
w 100% na rynku węgierskim. Wynik brutto na sprzedaży w kwocie 838 tys. zł pozwolił na  
utrzymanie porównywalnego wskaźnika rentowności brutto na sprzedaży w wysokości 
ponad 20 %.  
 
Rynki zagraniczne 
 
Poniższe zestawienie przedstawia (po wyeliminowaniu wzajemnych obrotów) strukturę i wielkość 
przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez podmioty Grupy Kapitałowej ELZAB na 
terytorium RP oraz  na rynkach zagranicznych.  
Sprzedaż realizowana przez MICRA METRIPOND KFT na rynku węgierskim została 
zaprezentowana jako sprzedaż na rynku zagranicznym. 
 

Wyszczególnienie  w tys. zł
Wartość sprzedaży
I półrocze 2008 r. 

Struktura % Wartość sprzedaży 
I półrocze 2007 r. 

Struktura % 

Sprzedaż ogółem, w tym: 32 178 100,0 32 341 100,0
1.Sprzedaż na  
terytorium RP, w tym: 

27 550 85,6 27 456 84,9

     wyroby i usługi 19 895 61,8 19 648 60,8
     towary i materiały 7 655 23,8 7 808 24,1
2.Sprzedaż na rynkach 
 zagranicznych, w tym: 

4 628 14,4 4 885 15,1

     wyroby i usługi 2 475 7,7 2 410 7,5
     towary i materiały 2 153 6,7 2 475 7,6
 
W I półroczu 2008 r. wartość sprzedaży na rynkach zagranicznych w wysokości 4 628 tys. zł 
stanowiła 14,4% wartości sprzedaży ogółem i w odniesieniu do porównywalnego okresu 2007 r. 
nastąpił spadek o ok. 5%.  
Na zmniejszenie się wartości zrealizowanej sprzedaży na rynkach zagranicznych miał  wpływ  
spadek kursu walut. Średni kurs GBP za I półrocze 2008 r. był niższy o 21% od średniego kursu za 
I półrocze 2007 r. Odpowiednio kurs HUF był niższy o 10 %. Ponadto, w porównaniu 
do poprzednich okresów nastąpiło zmniejszenie się sprzedaży zagranicznej realizowanej przez 
Spółkę MICRA METRIPOND KFT, głównie w związku z utratą głównego odbiorcy, hiszpańskiej 
firmy CAMPESA S.A.  
 
ELZAB S.A. w I półroczu 2008 r., podobnie jak w porównywalnym okresie ubiegłego roku, ponad 
95 % sprzedaży zrealizowała na rynku krajowym. Sprzedaż na rynki zagraniczne jest realizowana 
przede wszystkim na rynku węgierskim (56%) i angielskim (33%). Pozostała sprzedaż dotyczy 
głównie produktów nowej marki ELZAB – G LAB i jest realizowana do różnych krajów na całym 
świecie.  
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MEDESA Sp. z o.o. 3,4% wartości ogółem sprzedaży zrealizowała na rynku węgierskim. 
GENEZA SYSTEM S.A. realizuje sprzedaż wyłącznie na terytorium RP. 
 
Reklama i promocja sprzedaży  
 
W ELZAB S.A. działania marketingowe w zakresie reklamy i promocji stanowiły kontynuację 
sprawdzonych w poprzednich okresach doświadczeń i obejmowały reklamę w mediach 
tradycyjnych i elektronicznych, akcje promocyjne oraz działania z zakresu public relations. 
Kontynuowany był program promocyjny dla dealerów „Ekstraklasa” oraz akcje wspierające 
wizerunek partnerów handlowych. ELZAB S.A. zaprezentowała swoją nową ofertę handlową 
G LAB na targach muzycznych we Frankfurcie.  
 
GENEZA SYSTEM S.A. w celu aktywizacji sprzedaży kontynuowała i aktywnie uczestniczyła 
w ogólnopolskich akcjach promocyjnych inicjowanych przez ELZAB S.A.  
Kontynuowano bezpośrednie spotkania z dealerami w ich siedzibach. Przeprowadzano bezpłatne 
szkolenia handlowo-serwisowe z zakresu nowych wag handlowych, których dystrybutorem jest 
MEDESA Sp. z o.o. Dealerzy w miarę zgłaszanych potrzeb korzystali z bezpłatnych szkoleń na 
wszystkie urządzenia fiskalne. 
 
MEDESA Sp. z o.o. w zakresie działań marketingowo-reklamowych skupiała się przede 
wszystkim na wdrażaniu do handlu nowej oferty wag, oraz szkoleniach z zakresu ich wdrażania 
i konfiguracji.  
 
MICRA METRIPOND KFT, wspólnie z ELZAB S.A,. kontynuowała kampanię reklamową 
promującą rozszerzoną ofertę produktów ELZAB S.A. na rynku węgierskim. Wprowadzane 
promocje obejmują produkty, których sprzedaż jest najniższa, a informacje o trwających 
promocjach są przekazywane poprzez internet i bezpośredni mailing. 
 

2. Uzależnienie od dostawców i odbiorców 
 
Dostawcy 
 
Produkty w ofercie handlowej podmiotu dominującego i podmiotów Grupy Kapitałowej ELZAB 
pochodzą w znaczącej części z produkcji realizowanej przez ELZAB S.A. Są one w większości 
efektem pracy własnego  działu rozwoju a proces produkcyjny jest realizowany wg własnej 
technologii.  
To powoduje, że w ELZAB S.A. dużą wagę przywiązuje się do właściwego planowania  
zaopatrzenia w surowce, materiały i podzespoły do produkcji zarówno co do ilości jak i rodzaju 
zakupów w oparciu o prognozę sprzedaży sporządzaną przez dział marketingu.  
W ELZAB S.A. zakupy dokonywane są w większości od dostawców krajowych. Łączny udział 
importu oraz zakupów wewnątrz wspólnotowych, w zakupach ogółem w I półroczu 2008 r. 
wyniósł 21%.   
Praktyka poprzednich lat wskazuje, że nie wystąpiły negatywne zjawiska, na co wpływ ma 
również fakt długoletniej współpracy ze sprawdzonymi dostawcami krajowymi i zagranicznymi. 
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W GENEZA SYSTEM S.A. głównym dostawcą oferowanego do sprzedaży asortymentu jest 
podmiot dominujący ELZAB S.A. 
 
W MEDESA Sp. z o.o. na mocy podpisanej w 2007 r. umowy dystrybucyjnej, głównym dostawcą 
wag jest hiszpańska firma Grupo EPELSA S.L. Spółka uzyskała wyłączne prawo do dystrybucji na 
rynku polskim pod swoim znakiem towarowym wag produkowanych przez hiszpańską firmę. 
Drugim największym dostawcą towarów jest podmiot dominujący ELZAB S.A.  
 
W MICRA METRIPOND KFT głównymi dostawcami zagranicznymi są DIBAL S.A. z Hiszpanii 
(dostawy wag) oraz ELZAB S.A. - łącznie 32 % dostaw ogółem. Pozostała część zakupów jest 
w głównej mierze realizowana na rynku węgierskim, gdzie największym dostawcą jest Ferroglobus 
Zrt (18,8% dostaw ogółem).   
 
Odbiorcy 
 
ELZAB S.A. utrzymuje mieszaną formę sprzedaży. Udział sprzedaży bezpośredniej w I półroczu 
br. zwiększył się z poziomu 63,7 % w analogicznym okresie roku ubiegłego do poziomu 68,1 % 
Pozostały obrót zrealizowany został przez dwustopniową sieć opartą o dystrybutorów 
regionalnych. 
 
GENEZA SYSTEM S.A. jest głównym dystrybutorem produktów ELZAB S.A. i realizuje 
sprzedaż na rynku krajowym poprzez swoją sieć dealerską. 
 
Głównymi odbiorcami w MEDESA Sp. z o.o. były różne sieci handlowe, zarówno o kapitale 
polskim, zagranicznym czy mieszanym. Część z tych sieci obsługiwanych jest bezpośrednio przez 
Spółkę, a część poprzez współpracę z regionalnymi partnerami handlowymi lub integratorami 
systemów, wykonującymi kompleksowe usługi dla tych klientów. Spółka na mocy porozumień 
handlowych sprzedaje także swoje wyroby do ELZAB S.A., która dalej, na podstawie przyjętej 
wspólnej polityki handlowej, odsprzedaje te produkty swoim klientom i dealerom. 
 
MICRA METRIPOND KFT z siedzibą na Węgrzech realizuje sprzedaż na rynku krajowym 
bezpośrednio oraz poprzez swoją sieć dealerską. W I półroczu 2008 r. sprzedaż na rynek krajowy 
stanowiła ponad 99% sprzedaży ogółem. 
 
Doświadczenia poprzednich okresów wskazują, że wyżej opisana organizacja sprzedaży nie 
powoduje zagrożenia jej ciągłości. 

3. Wynik finansowy 
 
Skonsolidowany wynik finansowy za I półrocze 2008 r. ustalony został zgodnie z obowiązującymi 
zasadami rachunkowości oraz z uwzględnieniem zasad MSSF, które obejmują standardy 
i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz 
Stały Komitet ds. Interpretacji. Dane za I półrocze 2007 r. są porównywalne.  
 
W porównaniu z I półroczem ubiegłego roku nastąpiło nieznaczne zmniejszenie wartości 
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zrealizowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Wartość sprzedaży 
w wysokości 32 178 tys. zł, skierowana do klientów zewnętrznych, uwzględnia eliminację 
w zakresie sprzedaży i zakupów wewnątrz Grupy Kapitałowej ELZAB. 
 
Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w wysokości 12 575 tys. zł wypracowany przez Grupę 
Kapitałową ELZAB w I półroczu 2008 r. był niższy o 3,5 % niż w porównywalnym okresie roku 
poprzedniego. 
Na jego wysokość decydujący wpływ mają wyniki brutto na sprzedaży wygenerowane przez 
poszczególne spółki, oraz dokonane korekty konsolidacyjne.  

• zysk brutto na sprzedaży w ELZAB S.A.      10 933 tys. zł 
• zysk brutto na sprzedaży w podmiotach zależnych        1 768 tys. zł 
• korekta wyniku o niezrealizowaną marżę na zapasach       - 120 tys. zł 
• korekta wyniku o obroty wewnątrz Grupy             - 6 tys. zł 

 
Pomimo uzyskania wyższych przychodów ze sprzedaży, zysk brutto na sprzedaży osiągnięty przez 
podmiot dominujący, w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku, w którym wynosił 10 982 tys. zł 
uległ nieznacznemu pogorszeniu. Na jego obniżenie decydujący wpływ miały wyniki II kwartału 
br., w którym wyższe przychody  uzyskano  dzięki sprzedaży asortymentu o niższej marży, niż w 
porównywalnym okresie. Ponadto,  wskutek konieczności wprowadzenia promocji cenowych oraz 
zwiększonych rabatów dla dealerów, na niektórym asortymencie nastąpił spadek marży brutto. 
Konieczność ta wynikała z braku nowych podatników wprowadzających do stosowania kasy oraz z 
działań konkurencji. Wpływ na poziom marży brutto na sprzedaży miał wzrost kosztu 
wytworzenia spowodowany głównie:  

- wzrostem kosztów amortyzacji wartości niematerialnych w związku z rozpoczęciem 
amortyzowania kosztów zakończonych prac rozwojowych wyrobów wdrożonych do 
produkcji i sprzedaży, 

- wzrostem wypłaconych wynagrodzeń spowodowanym wzrostem liczby zatrudnionych oraz 
koniecznością dostosowania poziomu płac do sytuacji w regionie i w kraju, 
charakteryzującej się dynamicznym wzrostem wynagrodzeń, 

- odnoszeniem w koszty bieżącego okresu nakładów związanych z wprowadzaniem zmian 
w wyrobach, które w poprzednich okresach odnoszone były na rozliczenia 
międzyokresowe kosztów, a następnie na wartości niematerialne i umarzane. 

 
Na obniżenie się skonsolidowanego wyniku oraz spadek rentowności brutto na sprzedaży z 
poziomu 40,3% w I półroczu 2007 r. do poziomu 39,1% w bieżącym półroczu, miały wpływ 
również gorsze wyniki osiągnięte przez podmioty zależne, głównie przez MEDESA Sp. z o.o. 
 
Poniesione w I półroczu 2008 r. koszty dystrybucji, marketingu i reklamy oraz koszty ogólne 
funkcjonowania i utrzymania spółek wzrosły o 2,8% i wyniosły 8 538 tys. zł. W wartości tej 
uwzględniony jest skutek dokonanych odpisów aktualizujących należności i ich odwrócenie 
w kwocie 25 tys. zł, wpływający na polepszenie wyniku. W analogicznym okresie roku ubiegłego 
skutek aktualizacji poprawił wynik o 225 tys. zł. Eliminując te skutki w obydwu okresach koszty 
sprzedaży i ogólne, ukształtowały się na zbliżonym poziomie, pomimo wzrostu płac, wyższych 
wydatków na działania promocyjno-reklamowe wymuszone działaniami konkurencji, oraz wzrostu 
kosztów usług doradczych w związku z realizacją strategii ELZAB S.A. i Grupy ELZAB. 
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W I półroczu 2008 r. osiągnięto dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wyższy niż 
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody z pozostałej działalności operacyjnej 
ukształtowały się na zbliżonym poziomie, a poprawa wyniku jest efektem niższych kosztów. Po 
stronie przychodów uwzględniono głównie przychody z dzierżaw uzyskiwane przez podmiot 
dominujący, zysk ze sprzedaży aktywów trwałych oraz częściowe rozwiązanie wcześniej 
utworzonej rezerwy na odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji. Koszt wypłaty 
odszkodowania obciążył pozostałe koszty operacyjne, których zmniejszenie w porównywaniu do 
I półrocza 2007 r. jest głównie skutkiem zmniejszenia kosztów w pozycji rezerw na świadczenia 
pracownicze oraz amortyzacji dzierżawionego majątku w Suchym Lesie. Nieruchomość ta została  
sklasyfikowana jako przeznaczona do sprzedaży i w związku z tym nie jest umarzana bilansowo.  
 
Po uwzględnieniu dodatniego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa Kapitałowa 
ELZAB osiągnęła skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej w wysokości 4 418 tys. zł, 
a wskaźnik rentowności na tym poziomie wyniósł 13,7%. 
   
W obydwu porównywanych okresach wynik na działalności finansowej zamknął się ujemnym 
saldem na zbliżonym poziomie. W działalności finansowej uwzględnione zostały między  innymi 
koszty finansowania zewnętrznego z tytułu zaciągniętych kredytów, skutek aktualizacji odsetek od 
należności, oraz obciążenie kosztów opłatą aranżacyjną z tytułu podpisanej przez podmiot 
dominujący umowy o emisję obligacji.  
 
Znaczący wpływ na wynik brutto Grupy Kapitałowej ma dokonany odpis wartości firmy z 
konsolidacji Spółek MEDESA Sp. z o.o. oraz MICRA METRIPOND KFT. 
Na 31.12.2007 r. dokonany został test na utratę wartości firm z konsolidacji Spółek MEDESA 
i MICRA METRIPOND KFT. 
W wyniku testu przeprowadzonego zgodnie z wymogami MSR 36 ustalono, że wartość 
odzyskiwalna ośrodków wypracowujących środki pieniężne MEDESA Sp. z o.o. oraz MICRA 
METRIPOND KFT jest wyższa od ich wartości bilansowych. Na tej podstawie nie stwierdzono 
utraty wartości aktywów w postaci wartości firmy powstałej w wyniku nabycia udziałów w spółce 
MEDESA i MICRA METRIPOND KFT oraz nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisu 
aktualizacyjnego wartości firm z tego tytułu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
ELZAB S.A. za 2007 r. 
Podstawę ustalenia przepływów stanowiły prognozy finansowe Spółek na lata 2008 -2012.   
Po przeanalizowaniu wyników finansowych spółek MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND 
KFT za 2007 r. oraz biorąc pod uwagę wyniki testu na utratę wartości firmy powstałej w wyniku 
nabycia udziałów w tych spółkach podjęto jednak decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących 
wartość udziałów: 
− w MEDESA Sp. z o.o. w wysokości 1 676 tys. zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością 

udziałów w księgach – 8 651 tys. zł a wartością ośrodka generującego przepływy pieniężne 
– 6 975 tys. zł, wynikającą z przeprowadzonego testu, 

− w MICRA METRIPOND KFT  w wysokości 413 tys. zł, stanowiącej różnicę pomiędzy 
wartością udziałów w księgach – 7 062 tys. zł a wartością ośrodka generującego przepływy 
pieniężne – 6 649 tys. zł, wynikającą z przeprowadzonego testu. 

 
Wyniki I półrocza br. roku wskazują na to, że jest to kolejny okres, w którym zakładane prognozy 
wyników w/w Spółek nie są w pełni realizowane. Spółki w wyniku swojej działalności w 
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I półroczu 2008 r. wygenerowały straty. Odchylenie od zakładanej prognozy jest większe w 
przypadku MEDESA Sp. z o.o. 
Mając na względzie rozpoczęty proces znaczącego rozszerzenia Grupy Kapitałowej ELZAB, 
podjęto decyzję o jeszcze ostrożniejszym podejściu do wyceny spółek MEDESA Sp. z o.o. oraz 
MICRA METRIPOND KFT jako pozycji bilansowych ELZAB S.A. i Grupy Kapitałowej ELZAB. 
 
W związku z tym Zarząd ELZAB S.A., za aprobatą Rady Nadzorczej, podjął decyzję o dokonaniu 
dalszego odpisu aktualizującego wartość udziałów w ELZAB S.A.: 
− w MEDESA Sp. z o.o. w wysokości 5 784 tys. zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością 

udziałów w księgach – 6 975 tys. zł a wartością aktywów netto – 1 191 tys. zł, 
− w MICRA METRIPOND KFT w wysokości 4 608 tys. zł, stanowiącej różnicę pomiędzy 

wartością udziałów w księgach – 6 649 tys. zł a wartością aktywów netto  – 2 041 tys. zł. 
 
Odpisy aktualizujące obciążyły koszty finansowe w sprawozdaniu jednostkowym ELZAB S.A. 
Jeśli spółka w przyszłości, z dostateczną pewnością stwierdzi ustanie przyczyny z powodu, której 
dokonała odpisu aktualizującego wartości  udziałów, nastąpi  odwrócenie uprzednio dokonanego 
odpisu aktualizującego, w części bądź w całości, poprzez uznanie przychodów finansowych do 
kwoty nie wyższej aniżeli cena nabycia aktywów. 
Dokonane odpisy nie mają wpływu na skonsolidowany wynik finansowy ponieważ podlegają 
eliminacji poprzez korekty konsolidacyjne. 
 
W ślad za powyższym podjęto również decyzję o stwierdzeniu utraty wartości aktywów w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w postaci wartości firmy : 
− powstałej w wyniku nabycia udziałów w MEDESA Sp. z o.o. w wysokości 4 688 tys. zł 

stanowiącej różnicę pomiędzy wartością  firmy – 5 879 tys. zł a wartością aktywów netto  – 
1 191 tys. zł,  

− powstałej w wyniku nabycia udziałów w MICRA METRIPOND KFT w wysokości 1 783 
tys. zł stanowiącej różnicę pomiędzy wartością  firmy – 3 824 tys. zł a wartością aktywów 
netto  – 2 041 tys. zł.  
 

Łączna kwota dokonanych odpisów wartości firmy obciążających wynik skonsolidowany wyniosła 
6 471 tys. zł.  
 
Na poziomie skonsolidowanego wyniku brutto dokonano korekt konsolidacyjnych w łącznej 
kwocie 10 266 tys. zł. Korekty te obejmowały:  
- eliminację obrotów z tytułu sprzedaży i zakupów wewnątrz Grupy Kapitałowej 

w kwocie 5 543 tys. zł (bez wpływu na wynik), 
- eliminację dokonanych odpisów aktualizujących wartość udziałów w podmiotach zależnych w 

kwocie 10 392 tys. zł, 
- eliminację niezrealizowanej marży na zapasach produktów ELZAB S.A. znajdujących się 

w magazynach podmiotów zależnych w kwocie - 120 tys. zł, 
- eliminację przychodów z tytułu zapłaconych odsetek oraz odwrócenia odpisów aktualizujących 

odsetki w związku z zapłatą należności -6 tys. zł.  
 
Skonsolidowana strata brutto w I półroczu 2008 r. wyniosła 2 387 tys. zł. Wskaźnik rentowności 
brutto wyniósł - 7,4 %. Zysk brutto za I półrocze 2007 r. wynosił 4 629 tys. zł, a wskaźnik 
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rentowności brutto wynosił 14,3%.  
W związku z tym, że w bieżącym półroczu saldo pozostałych przychodów i  kosztów operacyjnych 
jest korzystniejsze niż w poprzednim półroczu, a saldo operacji na działalności finansowej 
ukształtowało się na jednakowym poziomie, na obniżenie się wyniku brutto wpłynęły następujące 
czynniki: 

• dokonany odpis wartości firmy, 
• pogorszenie się wyniku brutto na sprzedaży z przyczyn opisanych wyżej, 
• korzystniejszy w I półroczu 2007 r. o 200 tys. zł wynik aktualizacji należności. 

W poprzednim półroczu wynik aktualizacji należności w wysokości 225 tys. zł polepszył 
wynik netto na sprzedaży, a w bieżącym okresie skutek ten zwiększył wynik o 25 tys. zł.   

 
Po uwzględnieniu obciążeń z tytułu podatku dochodowego oraz wyniku przypadającego 
na udziałowców mniejszościowych Grupa Kapitałowa ELZAB w I półroczu 2008 r. wygenerowała 
skonsolidowaną stratę netto w wysokości 3 279 tys. zł. W porównywalnym okresie roku ubiegłego 
Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto w wysokości 3 709 tys. zł. Wskaźnik rentowności netto w 
I półroczu 2008 r. był ujemny i wyniósł -10,2%, w porównywalnym okresie 2007 r. wynosił 11,5 
%.  

4. Struktura aktywów i pasywów w skonsolidowanym bilansie grupy kapitałowej 
 
Skonsolidowany bilans zawiera : 
- eliminację udziałów i kapitałów jednostek zależnych          -9 063 tys. zł,  
- eliminację odpisów aktualizujących udziały w konsolidowanych podmiotach. + 14 756 tys. zł, 
- odpis wartości firmy                               - 6 471 tys. zł, 
- kapitały mniejszości                   183 tys. zł,  
- eliminację wzajemnych rozrachunków pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej, największe 

pozycje dotyczą eliminacji rozrachunków pomiędzy ELZAB S.A. i GENEZA SYSTEM S.A. 
z tytułu obrotów handlowych, łącznie w kwocie        - 7 640 tys. zł, 

- eliminację zapasów z tytułu zawieszonej marży w zapasach produktów ELZAB S.A., będących 
na stanie magazynów podmiotów zależnych             - 420 tys. zł, 

Razem                         - 8 655 tys. zł 
 
Suma aktywów i pasywów konsolidowanych spółek wynosi 60 733 tys. zł, po uwzględnieniu 
wyżej wymienionych wielkości aktywa i pasywa w skonsolidowanym bilansie wynoszą 
52 078 tys. zł. 
 
Struktura bilansu  
 
Struktura skonsolidowanego bilansu wg stanu na 30.06.2008 r. jest następująca: 
AKTYWA       wartość   % 
- Aktywa trwałe (długoterminowe)   19 329 tys. zł   37,1 
- Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)    25 477 tys. zł   48,9 
- Aktywa długoterminowe  

sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży   7 272 tys. zł   14,0 
RAZEM        52 078 tys. zł   100,0 
 



Grupa Kapitałowa ELZAB 
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELZAB 

30.06.2008.r. (w tys. PLN) 
 

 15

PASYWA    
- Kapitał własny      34 841 tys. zł   66,9 
- Zobowiązania  długoterminowe      6 645 tys. zł   12,8 
- Zobowiązania krótkoterminowe    10 592 tys. zł   20,3 
RAZEM       52 078 tys. zł   100,0 
 
 
III. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE  
 
Podstawowe wskaźniki finansowe GRUPA ELZAB   1.01 - 30.06.2008 1.01-31.12.2007 1.01 - 30.06.2007 
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto% 39,08 39,71 40,31
2 Wskaźnik rentowności sprzedaży netto % -10,19 10,86 11,46
3 Rentowność kapitału własnego ROE % -8,75 18,67 10,03
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % -5,92 12,36 6,27
5 Wskaźnik bieżącej płynności 2,28 1,93 1,66
6 Wskaźnik wysokiej płynności 1,16 0,98 0,84
7 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 32,40 33,83 37,45

1 zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży % 
2 zysk netto / przychody netto ze sprzedaży % 
3 zysk netto / kapitał własny %* 
4 zysk netto / suma aktywów %* 
5 aktywa obrotowe* / zobowiązania krótkoterminowe* 
6 aktywa obrotowe-zapasy-rozliczenia międzyokresowe kosztów */ zobowiązania krótkoterminowe* 
7 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* / suma aktywów* 

 * (stan na początek okresu + stan na koniec okresu)/2 
 
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 
 
Stan długoterminowych aktywów finansowych na 30.06.2008 r. Grupy Kapitałowej ELZAB 
wynosi (w tys. zł): 

• udziały ELZAB S.A.        
 cena nabycia        20 363 

 wartość bilansowa         5 194 
w tym: 
• GENEZA SYSTEM S.A. (spółka konsolidowana) 

cena nabycia       3 950 
wartość bilansowa      1 675 

• MEDESA Sp. z o.o. (spółka konsolidowana) 
cena nabycia       8 651 
wartość bilansowa      1 191 

• MICRA METRIPOND KFT(spółka konsolidowana)   
cena nabycia       7 062 
wartość bilansowa      2 041 

• ELZAB SOFT Sp. z o.o. (nie podlega konsolidacji)    
cena nabycia          275 
wartość bilansowa             0 

• ORHMET Sp. z o.o. (nie podlega konsolidacji)  
cena nabycia          287 



Grupa Kapitałowa ELZAB 
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELZAB 

30.06.2008.r. (w tys. PLN) 
 

 16

wartość bilansowa          287 
• COKOM (nie podlega konsolidacji)     

cena nabycia          138 
wartość bilansowa             0 

• udziały GENEZA SYSTEM S.A. 
 cena nabycia         3 818 

wartość bilansowa         118 
w tym: 
• DOMATOR OMEGA Sp. z o.o.(spółka wyceniana metodą praw własności) 

cena nabycia       3 700 
wartość bilansowa       0 

• ELZAB SOFT Sp. z o.o. (nie podlega konsolidacji)    
cena nabycia        118 
wartość bilansowa        118 

 
Korekcie konsolidacyjnej podlegają udziały w konsolidowanych spółkach, tj. w GENEZA 
SYSTEM S.A., MEDESA Sp. z o.o. oraz w MICRA METRIPOND KFT. Po dokonaniu korekt 
konsolidacyjnych wartość długoterminowych aktywów finansowych w bilansie skonsolidowanym 
wynosi 405 tys. zł. 
 
V. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI PRZEKRACZAJĄCE 
500 000 EURO 
 
W I półroczu 2008 r. następujące transakcje z podmiotami powiązanymi przekroczyły 500 000 
EURO, co po przeliczeniu wg kursu NBP na 30.06.2008 r. (3,3542) stanowi kwotę 1 677,1 tys. zł. 
 
Z podmiotami zależnymi: 
GENEZA SYSTEM S.A.  
Sprzedaż    4 481 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 1 677,1 tys. zł. 
 
 
VI. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
 
a) wzajemne należności i zobowiązania: 
Wg stanu na 30.06.2008 r. rozrachunki ELZAB S.A. z podmiotami powiązanymi są następujące 
(w tys. zł):  
• należności z tytułu dostaw: 

GENEZA SYSTEM S.A.  6 965 (-183 tys. zł dyskonto należności) 
MEDESA Sp. z o.o.    159 
MICRA METRIPOND KFT   627 
ELZAB SOFT Sp. z o.o.   3 (+127 tys. zł objęte odpisem aktualizującym) 
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ORHMET Sp. z o.o.   23 
 

• zobowiązania z tytułu dostaw:     
MEDESA Sp. z o.o.    36 
MICRA METRIPOND KFT  1 
ELZAB SOFT Sp. z o.o.   50 

 
b) przychody i koszty ze wzajemnych transakcji pomiędzy podmiotami (w tys. zł): 
 
• sprzedaż ELZAB S.A. do 

GENEZA SYSTEM S.A.  4 481 
MEDESA Sp. z o.o.    206 
MICRA METRIPOND KFT   682 
ORHMET Sp. z o.o.     21 
ELZAB SOFT Sp. z o.o.     15 
 

• sprzedaż MEDESA Sp. z o.o. do 
MICRA METRIPOND KFT   58 

 
• zakup ELZAB S.A. od 

MEDESA Sp. z o.o.   108 (w tym: 47 tys. zł – z tyt. dzierżawy powierzchni) 
MICRA METRIPOND KFT      6 (w tym: 5 tys. zł – partycypacja w kosztach działań  
          marketingowych) 
GENEZA SYSTEM SA        2 (partycypacja w kosztach działań marketingowych) 
 

c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Zapasy produktów ELZAB S.A. w magazynach spółek zależnych na 30.06.2008 r. wynoszą 
1 196 tys. zł. W związku ze wzrostem, w porównaniu do końca 2007 r., wartości zapasów 
produktów ELZAB S.A. znajdujących się w magazynach podmiotów zależnych zawieszona marża 
na zapasach wpływa na spadek wyniku finansowego netto Grupy Kapitałowej ELZAB 
za I półrocze 2008 r. o 97 tys. zł. 
W związku z podpisanymi z GENEZA SYSTEM S.A. porozumieniami o spłacie ratalnej 
należności, ELZAB S.A. zaliczyła w przychody finansowe kwotę 35 tys. zł z tytułu dyskonta 
zapłaconych należności. 
ELZAB S.A. dokonała odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów w podmiotach 
zależnych w kwocie 10 392 tys. zł (w tym: MEDESA Sp. z o.o. – 5 784 tys. zł  oraz MICRA 
METRIPOND KFT – 4 608 tys. zł, ). W sprawozdaniu skonsolidowanym odpisy te, w ramach 
korekt konsolidacyjnych, zostały wyeliminowane.  W sprawozdaniu skonsolidowanym dokonano 
odpisu wartości firmy konsolidowanych Spółek w kwocie 6 471 tys. zł (w tym: MEDESA Sp. z 
o.o. –  4 688 tys. zł  oraz MICRA METRIPOND KFT – 1 783 tys. zł.).  
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VII. ZNACZĄCE UMOWY DLA DZIAŁALNOŚCI ELZAB S.A.  
 
Znaczącymi wieloletnimi umowami w działalności Spółki są: 
 
1. Umowy o współpracy w zakresie obrotu towarowego zawarte w 1998 r. z następującymi 

podmiotami, które pełnią rolę dystrybutorów produktów Spółki: 
• GENEZA SYSTEM S.A. Tarnowskie Góry – region Katowic, Bielska, Krakowa, 

Kielc, Częstochowy, Sieradza, 
• SYRIUSZ Sp. z o.o. Rzeszów – region Krosna, Nowego Sącza, Przemyśla, 

Rzeszowa, Tarnowa, Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina, Tarnobrzegu, Zamościa, 
• ZETO Białystok Sp. z o.o. – region Białegostoku, Łomży, Suwałk, Olsztyna, 
• INFORMATYK Sp. z o.o.- region Gorzowa Wielkopolskiego, Koszalina, 

Szczecina. 
Do umów tych corocznie zawierane są aneksy, które określają prognozowany poziom obrotów na 
dany rok. 
 
2. Umowa o współpracy zawarta z MICRA METRIPOND KFT z siedzibą na Węgrzech, 

przedmiotem której jest sprzedaż produktów, realizacja usług gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych produktów ELZAB S.A. na rynku węgierskim. 

 
3. Umowa o kompleksowej współpracy w zakresie obrotu towarowego zawarta z MEDESA Sp. z 

o.o., która określa zasady współpracy w zakresie wzajemnego zakupu i dalszej odsprzedaży 
towarów wytwarzanych lub dystrybuowanych przez strony umowy. 

 
4. Umowy Kredytowe: 

• Umowa o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji zawarta w dniu 17.03.2006 r. 
z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Kredyt udzielony został w 
kwocie 5 500,0 tys. zł z terminem spłaty w miesięcznych ratach do 28.02.2016 r. 

   Kredyt przeznaczony został na częściowe sfinansowanie zakupu nieruchomości w 
   Suchym Lesie k/Poznania.  

• Umowa o kredyt w rachunku bankowym zawarta w dniu 09.04.2004 r. 
(z aneksami) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Limit kredytu 
wynosi 6 000 tys. zł z terminem spłaty do 07.05.2009 r.   

 Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności.  
• Umowa zawarta w dniu 28.07.2005 r.(z aneksami) z PEKAO S.A. CKK w 

Katowicach o kredyt Zaliczka w formie odnawialnego limitu. Kredyt ten może być 
wykorzystywany do 31.07.2009 r. Spłata kredytu powinna nastąpić do dnia 
15 stycznia 2010 r. Maksymalny poziom zadłużenia wynosi 1 500 tys. zł.  
 

5. Umowy ubezpieczenia  
• Umowa Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu 

Odpowiedzialności Cywilnej Członków Organów Spółki Kapitałowej obejmująca 
swoim zakresem Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Prokurenta zawarta w 
AIG Europe S.A., 

• Umowa Ubezpieczenia mienia Spółki zawarta w Commercial Union Polska 
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Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.  
 

6. Umowa Emisyjna 
W dniu 17.04.2008 r. została podpisana Umowa Emisyjna pomiędzy ELZAB S.A. a Bankiem 
Polska Kasa Opieki S.A. 
Na mocy Umowy Emisyjnej ELZAB S.A. może zlecić Pekao S.A. zorganizowanie i obsługę 
Emisji Obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000.000 zł (trzydzieści 
milionów złotych). Umowa została zawarta na okres 3 lat od dnia jej podpisania.  
Pozyskane w ten sposób dodatkowe finansowanie w formie obligacji przeznaczone będzie na 
realizację strategii rozwoju ELZAB S.A. i Grupy ELZAB na lata 2008-2010 zatwierdzonej 
przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23.01.2008 r. (raport bieżący nr 4/2008). 

 
VIII. UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH 
 
Rada Nadzorcza w dniu 15.05.2008 r. dokonała wyboru do przeglądu oraz badania sprawozdań 
finansowych ELZAB S.A. i Grupy ELZAB w 2008 r. Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr 
Piotr Rojek Sp. z o.o.  
 
W dniu 19.06.2007 r. zostały zawarte umowy z Kancelarią Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr 
Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na przegląd śródroczny i badanie rocznego 
jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
odpowiednio za I półrocze 2008 r. i za 2008 r. 
Łączna kwota wynagrodzenia netto wynikająca z w/w umów wynosi 60 tys. zł. 
 
ELZAB S.A. w I półroczu 2008 r., na podstawie umów podpisanych z BDO Numerica S.A., 
wypłaciła wynagrodzenie netto w kwocie: 
- 59 tys. zł za badanie rocznych sprawozdań finansowych ELZAB S.A. i Grupy ELZAB za 2007 r., 
- 24 tys. zł za doradztwo w zakresie stosowania MSR, 
- 15 tys. zł za weryfikację Zakładowej Polityki Rachunkowości, 
- 105 tys. zł za przeprowadzenie Due Diligence Spółek. 
 
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. dokonuje przeglądu 
śródrocznych i badania rocznych sprawozdań finansowych GENEZY SYSTEM S.A. i MEDESY 
Sp. z o.o. 
Sprawozdania MICRY METRIPOND KFT podlegają przeglądowi i badaniu przeprowadzanemu 
przez MOORE STEPHENS HEZICOMP KFT. 
 
IX. PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY 
 

ELZAB S.A., działając na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych 
programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz.1207, z późniejszymi zmianami), w porozumieniu 
z reprezentacją pracowników zawarł Pracowniczy Program Emerytalny w formie umowy 
grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym AMPLICO Life 
S.A. Program ten został wpisany do rejestru decyzją Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy 
Emerytalnych z dniem 1 października 2005 r. 
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Na koniec I półrocza 2008 r. programem tym objętych było 171 pracowników, co stanowiło 77 % 
zatrudnionych.  
 
X. PODSTAWOWE RYZYKA I ZAGROŻENIA W DZIAŁALNOŚCI GRUPY 
KAPITAŁOWEJ ELZAB 
 
Dla ELZAB S.A., która osiągnęła stabilną zyskowność działalności operacyjnej i podejmuje 
działania mające na celu jej rozwój, priorytetową sprawą jest wzrost przychodów ze sprzedaży. 
Spółka realizuje tę strategię między innymi poprzez uniezależnienie swoich przychodów, w jak 
największym stopniu, od rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie obowiązku stosowania kas 
rejestrujących przez podatników.  
W ramach realizacji tej strategii  Spółka prowadziła prace rozwojowe i rozwijała sprzedaż w 
zakresie nowej rodziny produktów elektronicznych, przeznaczonych na nowy dla Spółki rynek 
akcesoriów muzycznych, pod specjalnie do tego celu stworzoną marką G LAB Gitar Laboratory.  
 
Spółka będzie prowadzić działania mające na celu zwiększenie skuteczności pozyskiwania 
klientów strategicznych, którzy w związku ze wzrostem rynku wtórnego stanowią coraz bardziej 
znaczącą grupę odbiorców.  
Spółka prowadzić będzie również działania zmierzające do rozszerzenia dostaw sprzętu do 
odbiorców zagranicznych, w tym rozwoju sprzedaży na rynek na Węgrzech kas produkowanych 
przez ELZAB S.A. oraz innych produktów i akcesoriów. 
Rozwijana będzie nadal współpraca z firmą Cash Bases w zakresie rozwoju dostaw szuflad 
kasowych na rynki europejskie. 
 
W wyniku planowanej fuzji kapitałowej ze spółkami Exorigo sp. z o.o. i UPOS Sp. z o.o. będzie 
możliwe stworzenie unikalnej na tle konkurencji oferty dla każdego segmentu odbiorców z obszaru 
handlu i usług, co przyniesie efekt w postaci wzrostu sprzedaży ELZAB S.A. i Grupy Kapitałowej 
ELZAB. Taka sytuacja spowoduje w następnych latach zmniejszenie udziału przychodów ze 
sprzedaży urządzeń fiskalnych w ogólnej wartości przychodów i zmniejszy uzależnienie 
przychodów grupy od rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie obowiązku stosowania kas 
rejestrujących przez podatników.   
 
Ryzyka i zagrożenia dla sprzedaży krajowej: 

1. Zmiany polityki fiskalnej Państwa i wprowadzanie nowych przepisów prawnych w zakresie 
nakładania obowiązku rejestracji sprzedaży dla celów podatku VAT na kolejne grupy 
podatników, brak stabilności i jasności w tych przepisach, 

2. Skuteczność nadzoru przez organy podatkowe nad realizacją w/w przepisów, co ma 
bezpośredni wpływ na wypełnianie przez podatników obowiązku zakupu urządzeń 
fiskalnych, 

3. Gotowość do inwestowania i modernizacji sprzętu przez tzw. rynek odtworzeniowy. 
 

Ryzyka i zagrożenia dla sprzedaży zagranicznej: 
1. Umiejętność wykorzystania przez spółkę zależną MICRA METRIPOND KFT doświadczeń 

ELZAB S.A. w zakresie zdobywania pozycji na rynku urządzeń fiskalnych, 
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2. Umiejętność dostosowania swojej strategii rynkowej do warunków węgierskich przez 
ELZAB S.A. i pokonanie barier językowych, mentalnościowych i przyzwyczajeń klientów 
na tamtym rynku, 

3. Pozyskanie przez MICRA METRIPOND KFT innych rynków zbytu na produkty ELZAB 
S.A., poza branżą spożywczą, gdzie aktualnie głównie jest kierowana oferta ELZAB S.A., 

4. Efekty z akwizycji nowej rodziny produktów elektronicznych na rynku akcesoriów 
muzycznych oferowanych pod marką G LAB Gitar Laboratory.  

 
Dla spółki GENEZA SYSTEM S.A., która jest dystrybutorem produktów ELZAB S.A. w Polsce, 
zagrożeniem i ryzykiem będą te same czynniki jak opisane wyżej dla spółki dominującej.  
 
Dla spółki MEDESA Sp. z o.o. ryzykiem i zagrożeniem będą następujące czynniki: 

1. Współpraca z nowym dostawcą wag oraz efekty działań marketingowych w postaci 
wzrostu sprzedaży, 

2. Działania konkurencji zmierzające do zdobycia lepszej pozycji na rynku poprzez promocje 
cenowe. 

 
Dla spółki MICRA METRIPOND KFT  ryzykiem i zagrożeniem będą następujące czynniki: 

1. Terminowość i odpowiednia jakość dostaw wag elektronicznych od nowego dostawcy, 
2. Pozyskanie nowych rynków zbytu za granicą na wagi przemysłowe po utracie rynku 

hiszpańskiego w związku z likwidacją głównego odbiorcy firmy CAMPESA S.A., 
3. Umiejętność wykorzystania doświadczeń ELZAB S.A. w zakresie zdobywania pozycji 

na rynku urządzeń fiskalnych i konsekwentnych działań prowadzących do uzyskania 
znaczącej pozycji na tym rynku. Działania te są bardzo silnie wspomagane i nadzorowane 
przez ELZAB S.A., 

4. Pozyskanie nowych klientów na produkty ELZAB S.A., poza branżą spożywczą, do której 
głównie kierowana jest oferta, jako dotychczasowych odbiorców produktów MICRA 
METRIPOND KFT, 

5. Sytuacja gospodarcza na Węgrzech. 
 

Ryzyka finansowe 
 
Działalność prowadzona przez ELZAB S.A. i jej podmioty zależne narażona jest na różne rodzaje 
ryzyka finansowego. 
Zarządzanie ryzykiem ma na celu minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy tych ryzyk na 
wynik finansowy Spółki.  
Do czynników ryzyka finansowego, na które w mniejszym lub większym stopniu jest narażona 
działalność Grupy ELZAB należą: 
- Ryzyko kredytowe, 
- Ryzyko płynności, 
- Ryzyko rynkowe, na które składają się: ryzyko cenowe, ryzyko zmiany stopy procentowej 
oraz ryzyko zmiany kursu walut. 
Do głównych instrumentów finansowych Grupy ELZAB zaliczamy: kredyty bankowe (krótko- 
i długoterminowe) oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.  
ELZAB S.A. oraz podmioty zależne posiadają również aktywa finansowe, na które składają się 
głównie należności z tytułu dostaw oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty. 
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Klasyfikację instrumentów finansowych przedstawia poniższa tabela: 
Długoterminowe 2008-06-30 2007-12-31 
Udziały w jednostkach zależnych  405  118  
Należności  152  185  
Zobowiązania finansowe oprocentowane  3 840  4 118  
 Razem   4 397  4 421  
    
Krótkoterminowe 2008-06-30 2007-12-31 
Należności, środki pieniężne na rachunkach bankowych  12 861  12 409  
Zobowiązania i kredyty bankowe   7 468  9 475  
 Razem   20 329  21 884  

 
Ryzyko kredytowe 
 
Poniża tabela przedstawia maksymalne ryzyko kredytowe, na które narażona jest Grupa ELZAB.  
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe Grupy ELZAB 2008-06-30 2007-12-31 
Udziały w jednostkach zależnych  405  118  
Należności  11 391  10 590  
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  1 470  1 819  
 Razem   13 226  12 527  

 
Udziały w jednostkach zależnych  
Wszystkie Spółki, w których ELZAB S.A. - podmiot dominujący posiada udziały zobowiązane są 
do comiesięcznej prezentacji swoich wyników finansowych oraz do przeprowadzania analizy 
odchyleń pomiędzy planowanymi a osiąganymi wynikami. ELZAB S.A. na bieżąco ocenia 
sytuację finansową i podstawowe wskaźniki podmiotów zależnych.  
 
Na poziomie sprawozdania skonsolidowanego posiadane udziały w podmiotach zależnych 
podlegają wyłączeniu wraz z kapitałami własnymi podmiotów zależnych.  
Na koniec 2007 r. dokonany został odpis aktualizujący posiadanych udziałów w MEDESA Sp. z 
o.o. MICRA METRIPONND KFT  w kwocie 2 089 tys.zł. 
Wyniki I półrocza br. roku wskazują na to, że jest to kolejny okres, w którym zakładane prognozy 
wyników w/w Spółek nie są w pełni realizowane. Spółki w wyniku swojej działalności w I 
półroczu 2008 r. wygenerowały straty. Odchylenie od zakładanej prognozy jest większe w 
przypadku  MEDESA Sp. z o.o. 
Mając rozpoczęty proces  znaczącego rozszerzenia Grupy Kapitałowej ELZAB,  
podjęto decyzję o jeszcze ostrożniejszym podejściu do wyceny spółek MEDESA Sp. z o.o. oraz 
MICRA METRIPOND KFT jako pozycji  bilansowych ELZAB S.A.. 
 
W związku z tym  Zarząd ELZAB S.A., za aprobatą Rady Nadzorczej, podjął decyzję o dokonaniu 
dalszego odpisu aktualizującego wartość udziałów w ELZAB S.A.: 
− w MEDESA Sp. z o.o. w wysokości 5 784 tys. zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością 

udziałów w księgach – 6 975 tys. zł a wartością aktywów netto  – 1 191 tys. zł,    
− w MICRA METRIPOND KFT w wysokości 4 608 tys. zł, stanowiącej różnicę pomiędzy 

wartością udziałów w księgach – 6 649 tys. zł a wartością aktywów netto  – 2 041 tys. zł. 
 
Wykazana kwota udziałów w jednostkach zależnych w wysokości 405 tys. zł stanowi: 
- 118 tys. zł - udziały GENEZA SYSTEM S.A. w ELZAB SOFT Sp. z o.o., 
- 287 tys. zł - udziały ELZAB S.A. w ORHMET Sp. z o.o. 
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Należności  
ELZAB S.A. wobec swoich kontrahentów stosuje zasady polityki kredytowej polegającej na 
przydzieleniu każdemu klientowi odpowiedniego limitu kredytu uzależnionego od wysokości 
rocznych zakupów brutto, terminowości spłat należności oraz sytuacji finansowej odbiorcy. 
Dla dealerów i dystrybutorów ma zastosowanie 30 lub 60 lub 90-dniowy termin płatności liczony 
od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano zakupów. Termin płatności może być wydłużony 
do 150 dni dla kontrahentów, których należności są finansowane kredytem Zaliczka. 
Stan należności jest monitorowany na bieżąco. ELZAB S.A. konsekwentnie traktuje odbiorców 
nieregulujących płatności w terminie.  
W przypadku nie wywiązywania się z ustalonych warunków płatności przy realizacji kolejnych 
zamówień następuje zmiana warunków na przedpłatę lub blokada dostaw do klienta. 
Konsekwentne stosowanie powyższych procedur zwiększa gwarancję zawierania transakcji z 
wiarygodnymi kontrahentami. 
GENEZA SYSTEM S.A. dla normalnego toku sprzedaży stosuje dla odbiorców 14 – 21 dniowe 
terminy płatności. Dla odbiorców strategicznych terminy płatności wynoszą 30 – 60 dni. 
MEDESA Sp. z o.o. dla swoich wieloletnich partnerów handlowych stosuje 30-to dniowy termin 
płatności. Podmiot dominujący ELZAB S.A. korzysta z 60-cio dniowego terminu płatności. 
Dla pozostałych partnerów stosowane są 14 – 21 dniowe terminy płatności od daty wystawienia 
faktury. Sporadycznie, dla systematycznych klientów indywidualnych stosowane są 3-7 dniowe 
terminy płatności.  
Za usługi serwisu fabrycznego płatność należności w większości przypadków dokonywana jest 
gotówką. Wieloletni i sprawdzeni partnerzy korzystają z 14-to dniowego terminu płatności. 
MICRA METRIPOND KFT dla normalnego toku sprzedaży stosuje dla swoich odbiorców 
8 dniowe terminy płatności. Dla odbiorców kas fiskalnych oraz klientów strategicznych stosowane 
są terminy od 30 do 60 dni od daty wystawienia faktury.  
Koncentracja należności  
W Grupie Kapitałowej ELZAB nie występuje znaczna koncentracja należności.  
Natomiast w ELZAB S.A. około 48% na koniec I półrocza 2008 r. i około 50 % na koniec 2007 r. 
należności ogółem stanowiły należności podmiotów powiązanych. W ramach tych należności 
zasadniczą kwotę stanowią należności GENEZY SYSTEM S.A., które objęte są porozumieniem o 
spłacie ratalnej. Sytuacja płatnicza GENEZY SYSTEM S.A. jest pod bieżącą kontrolą ELZAB 
S.A. Należności te ulegają corocznie stopniowemu obniżaniu.  
W przypadku MICRA METRIPOND KFT pojawiły się problemy w spłacie należności związane 
głównie z ogólną sytuacją gospodarczą na Węgrzech (wzrost cen) oraz koniecznością zakupu wag 
od nowego dostawcy na gorszych warunkach handlowych. Posiadany u nowego dostawcy wag, 
hiszpańskiej firmy Dibal S.A., limit kredytowy nie jest wystarczający dla MICRA METRIPOND 
KFT, co powoduje w przypadku wyższego zapotrzebowania na produkty, konieczność 
wcześniejszej zapłaty za dostawy wag niż wynika to z obowiązujących terminów płatności. Na 
koniec czerwca należności przeterminowane MICRA METRIPOND KFT stanowią około 33 % 
ogólnej kwoty należności. Okres przeterminowania nie przekracza trzech miesięcy.  
 
Należności od podmiotów powiązanych podlegają eliminacji w ramach wyłączeń 
konsolidacyjnych. 
W podmiotach zależnych ELZAB S.A. nie występuje koncentracja należności. 
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Wiekowanie należności oraz należności w podziale wg terminów płatności obrazują noty 
objaśniające do bilansu. 
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty. 
Polityka Grupy zakłada bieżące bilansowanie wpływów i wydatków pieniężnych w celu 
generowania, w skali każdego miesiąca, nadwyżki środków pieniężnych. Ubytek gotówki jest 
dopuszczalny w przypadku wydatków wykraczających poza standardową działalność. Wszystkie 
podmioty w Grupie ELZAB opracowują prognozę wpływów i wydatków na okres 3 miesięcy. 
W zależności od sytuacji finansowej podmiotów zależnych są one zobowiązane do codziennego 
lub co tygodniowego przekazywania informacji o swoich wpływach i wydatkach w stosunku do 
prognozy ustalonej na dany miesiąc.  
ELZAB S.A. przejściowe nadwyżki gotówki lokuje na lokatach w systemie overnight. 
W przypadku wzrostu zapotrzebowania na gotówkę z tytułu wydatków nietypowych Spółka ma 
możliwość korzystania z kredytu w rachunku bankowym do kwoty 6 000 tys. zł. 
W celu zapewnienia środków finansowych na realizację strategii rozwoju ELZAB S.A. i Grupy 
ELZAB w dniu 17.04.2008 r. została podpisana Umowa Emisyjna pomiędzy ELZAB S.A. 
a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Na mocy Umowy Emisyjnej ELZAB S.A. może zlecić Pekao 
S.A. zorganizowanie i obsługę Emisji Obligacji o łącznej wartości do kwoty 30.000 tys. zł. 
Umowa została zawarta na okres 3 lat od dnia jej podpisania.  
 
Ryzyko płynności 
Polityka Grupy zakłada utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych 
wystarczającego do regulowania zobowiązań, utrzymywania niezbędnego poziomu kapitału 
obrotowego a także finansowania bieżących potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych. 
ELZAB S.A. i MICRA METRIPOND KFT posiadają dodatkowe możliwości finansowania w 
postaci przyznanego limitu kredytowego w bieżącym rachunku bankowym. 
ELZAB S.A. posiada dodatkowe możliwości finansowania się środkami pozyskanymi z emisji 
obligacji w ramach zawartej Umowy Emisyjnej.  
Kwoty zobowiązań wykazane są w wartościach bilansowych, ponieważ wpływ dyskonta na ich 
wartość nie jest istotny.  
Konsekwentna kontrola wpływów i wydatków umożliwia Grupie bieżące regulowanie 
zobowiązań. W przypadku znaczących zobowiązań GENEZY SYSTEM S.A. wobec ELZAB S.A. 
zostały podpisane porozumienia, które są kontynuacją podjętych w 2002 r. działań 
restrukturyzujących zadłużenie. Zobowiązanie to systematycznie, jednak w sposób ograniczony 
możliwościami generowania przez GENEZA SYSTEM S.A. nadwyżek gotówki, ulega 
zmniejszeniu. 
Na poziomie skonsolidowanym zobowiązania te podlegają wyłączeniu. 
Poniższe zestawienia przestawiają analizę wymagalności zobowiązań finansowych wg pozostałego 
okresu do upływu umownego terminu zapadalności od dnia bilansowego.  
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2008-06-30 Wartość 
bieżąca 

Zakontrak 
towana 
wartość 

cash flow 

Do 1 roku 
 

Od 1 do 3 
lat 

 
Od 3 do 5 

lat 

Powyżej 5 
lat 

Zobowiązania finansowe  10 580  10 580  6 740  1 221   1 140   1 479 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  39  39  39      
Kredyty bankowe w rachunku bieżącym  360  360  360      
Kredyt na zakup nieruchomości  4 252  4 252  555  1 109   1 109   1 479 
Zobowiązanie factoringowe  1 254  1 254  1 254      
Kredyty na zakup samochodów  160  160  17  112   31   
Pożyczka od Campesa   758  758  758      
Zobowiązania z tytułu dostaw i inne  3 757  3 757  3 757      
Zobowiązania finansowe – instrumenty 
pochodne 

 nie 
występują           

 
 

2007-12-31 Wartość 
bieżąca 

Zakontrak 
towana 
wartość 

cash flow 

Do 1 roku 
 

Od 1 do 3 
lat 

 
Od 3 do 5 

lat 

Powyżej 5 
lat 

Zobowiązania finansowe  12 923  12 923  8 805  1 221   1 140   1 757 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  68  68  68      
Kredyty bankowe w rachunku bieżącym 173 173 173     
Kredyt na zakup nieruchomości  4 530  4 530  555  1 109   1 109   1 757 
Zobowiązanie factoringowe  1 155  1 155  1 155      
Kredyty na zakup samochodów  177  177  34  112   31   
Pożyczka od Campesa   797  797  797      
Zobowiązania z tytułu dostaw i inne  6 023  6 023  6 023      
Zobowiązania finansowe – instrumenty 
pochodne 

 nie 
występują           

       
       
Wg oceny Spółki stan środków pieniężnych, środki dostępne w ramach linii kredytowej, 
możliwość emisji obligacji oraz prognozy w zakresie generowania gotówki z działalności 
operacyjnej będą wystarczające do obsługi zobowiązań podmiotów Grupy Kapitałowej, w tym 
także kredytów łącznie z odsetkami i prowizjami bankowymi, a także finansowania strategii 
rozwoju ELZAB S.A. oraz Grupy ELZAB. 
 
Ryzyko rynkowe 
 
1. Ryzyko cenowe 
W związku z tym, że ELZAB S.A. i jej podmioty zależne nie biorą udziału w obrocie papierami 
wartościowymi na żadnym z aktywnych rynków, nie ma narażenia na ryzyko cenowe z tytułu 
posiadanych inwestycji. Udziały w innych podmiotach posiadane przez Grupę nie podlegają 
wycenie rynkowej. 
 
2. Ryzyko stopy procentowej 
Grupa ELZAB jest narażona na ryzyko stopy procentowej w związku z częściowym 
finansowaniem swojej działalności kredytami bankowymi. Ryzyko takie dotyczy ELZAB S.A. 
i MICRA METRIPOND KFT. Podmioty te korzystają z zewnętrznego oprocentowanego 
finansowania. 
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Wpływ z tytułu ryzyka stopy procentowej na wynik finansowy Grupy nie jest jednak znaczący z 
uwagi na nieznaczący poziom zadłużenia oprocentowanego. 
Spółka i podmioty zależne nie korzystają z zabezpieczeń w formie instrumentów pochodnych. 
 
Poniższa tabela obrazuje profil podatności Grupy ELZAB na ryzyko zmiany stóp procentowych 
oraz ich wpływ na wynik finansowy przy założeniu, że stopy % ulegną zmianie o 1%. 
 
Instrumenty o zmiennej stopie procentowej 2008-06-30 2007-12-31 
 Kredyty bankowe  6 027  6 035  
Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik finansowy    
 zwiększenie o 1%   (60)  (60) 
 zmniejszenie o 1%   60  60  

 
3. Ryzyko kursowe 
Podmioty Grupy ELZAB (oprócz GENEZA SYSTEM S.A.) są narażone na ryzyko kursowe, 
ponieważ część transakcji sprzedaży i zakupu zawieranych jest w walutach obcych. Biorąc pod 
uwagę niski % udziału sprzedaży w walutach obcych do sprzedaży ogółem, ryzyko to jest 
niewielkie. Ryzyko walutowe jest  większe w przypadku dostaw.  
Na ryzyko walutowe wpływ ma również zobowiązanie z tyt. pożyczki MICRA METRIPOND 
KFT w EUR. 
Grupa ELZAB nie korzysta z instrumentów zabezpieczających transakcje walutowe przed 
ryzykiem wynikającym ze zmiany kursu walut. 
 
Poniższe zestawienia przedstawiają profil podatności na ryzyko zmiany kursów walutowych w 
podziale wg walut (w tys.): 
 

2008-06-30 Razem W walucie 
EUR 

W walucie 
USD 

W walucie 
GBP 

W walucie 
JPY 

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności w 
walucie   31  18  36   10 125  

po przeliczeniu na PLN wg. stanu na 30.06.2008  497  102  39  152   204  
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik finansowy        
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 5%  25  5  2  8   10  
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 10%  50  10  4  15   20  
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik finansowy        
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 5%  (25)  (5)  (2)  (8)  (10) 
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 10%  (50)  (10)  (4)  (15)  (20) 

2008-06-30   
W walucie 

EUR 
W walucie 

USD 
W walucie 

GBP 
W walucie 

JPY 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
w walucie   180  30  8    

po przeliczeniu na PLN wg. stanu na 30.06.2008  704  606  63  35    
Zobowiązania z tytułu pożyczki w walucie   222      
po przeliczeniu na PLN wg. stanu na 30.06.2008  758  758      
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik finansowy        
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 5%  (73)  (68)  (3)  (2)  -  
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 10%  (146)  (136)  (6)  (4)  -  
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik finansowy        
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 5%  73  68  3  2   -  
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 10%  146  136  6  4   -  
            
            
Ekspozycja bilansowa Grupy ELZAB na ryzyko 
kursowe Razem 

W walucie 
EUR 

W walucie 
USD 

W walucie 
GBP 

W walucie 
JPY 

zmiana kursu waluty, wpływ na wynik finansowy 
per saldo        

skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 5%  (48)  (63)  (1)  6   10  
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skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 10%  (97)  (126)  (2)  12   20  
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik finansowy 
per saldo  -       

skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 5%  48  63  1  (6)  (10) 
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 10%  97  126  2  (12)  (20) 
 
 

2007-12-31 Razem W walucie 
EUR 

W walucie 
USD 

W walucie 
GBP 

W walucie 
JPY 

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności w 
walucie   83  17  68    

po przeliczeniu na PLN wg. stanu na 31.12.2007  670  298  42  330    
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik finansowy        
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 5%  34  15  2  17   -  
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 10%  67  30  4  33   -  
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik finansowy        
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 5%  (34)  (15)  (2)  (17)   
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 10%  (67)  (30)  (4)  (33)   

2007-12-31   
W walucie 

EUR 
W walucie 

USD 
W walucie 

GBP 
W walucie 

JPY 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
w walucie   287  18  28   31 960  

po przeliczeniu na PLN  1 906  1 031  45  135   695  
Zobowiązania z tytułu pożyczki w walucie   222      
po przeliczeniu na PLN wg. stanu na 31.12.2007  797  797      
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik finansowy        
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 5%  (135)  (91)  (2)  (7)  (35) 
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 10%  (270)  (183)  (5)  (14)  (70) 
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik finansowy        
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 5%  135  91  2  7   35  
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 10%  270  183  5  14   70  
      
      
Ekspozycja bilansowa Grupy ELZAB na ryzyko 
kursowe Razem 

W walucie 
EUR 

W walucie 
USD 

W walucie 
GBP 

W walucie 
JPY 

zmiana kursu waluty, wpływ na wynik finansowy 
per saldo        

skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 5%  (102)  (77)  (0)  10   (35) 
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 10%  (203)  (153)  (0)  20   (70) 
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik finansowy 
per saldo  -       

skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 5%  102  77  0  (10)  35  
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 10%  203  153  0  (20)  70  

 
Zarządzanie ryzykiem kapitałowym  
 
Celem zarządzania ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności Grupy ELZAB do 
kontynuowania działalności, tak aby możliwe było realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy oraz 
utrzymywanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu. 
 
Grupa ELZAB monitoruje kapitał przy pomocy wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia 
oblicza się jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału. Zadłużenie netto oblicza 
się jako sumę zobowiązań (kredyty, zobowiązania handlowe i pozostałe) pomniejszoną o środki 
pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału oblicza się jako sumę kapitału własnego oraz 
zadłużenia netto. 
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Wskaźnik zadłużenia wynosi odpowiednio: 30.06.2008 31.12.2007 
Zobowiązania ogółem 13 081 14 617
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, bez środków finansowych o ograniczonej możliwości 
dysponowania 1 244 1 538
Razem zadłużenie netto 11 837 13 079
Kapitał własny ogółem 34 841 40 103
Kapitał ogółem 46 678 53 182
Wskaźnik zadłużenia % 25,36 24,59
 
Szacowanie wartości godziwych  
 
Spółki sporządzają sprawozdania finansowe w oparciu o zasadę kosztu historycznego.  
Wartość bilansowa innych aktywów i zobowiązań finansowych jest w przybliżeniu równa ich 
wartości godziwej, zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym. 
 
XI. PROGNOZA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej ELZAB jest wyznaczana w głównej mierze przez ELZAB 
S.A. Grupa sprzedawała urządzenia i systemy wspomagania sprzedaży detalicznej, wagi 
elektroniczne i akcesoria. Rozwijana była sprzedaż, wdrożonych do produkcji i sprzedaży 
w II półroczu 2007 r. drukarek  fiskalnych ELZAB Mera i ELZAB Mera F, stanowiących 
rozwiązanie nowatorskie, z rozszerzoną funkcjonalnością, uniwersalne, przeznaczone dla 
szerokiego grona odbiorców.  
W 2008 r. rozszerzono ofertę wag rodziny Prima o wagi Prima K. 
Kontynuowano sprzedaż szuflad kasowych ELZAB GAMMA do angielskiej firmy Cash Bases 
i do wymagających klientów w Polsce. 
Kontynuowano prace rozwojowe oraz rozwijano sprzedaż w zakresie nowej rodziny produktów 
elektronicznych dla gitarzystów pod nową, stworzoną dla tego celu marką G LAB Guitar 
Laboratory. 
 
W miesiącu styczniu 2008 r. podana została do wiadomości akcjonariuszy i inwestorów nowa 
strategia dla ELZAB S.A. i Grupy ELZAB na lata 2008-2010, która zakłada stworzenie silnej, 
rentownej grupy kapitałowej skoncentrowanej na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla 
szeroko zdefiniowanego rynku detalicznego. Grupa ta posiadać będzie kompetencje i ofertę 
obejmującą oprogramowanie, usługi wdrożeniowe, doradcze i utrzymaniowe, jak również 
specjalistyczny sprzęt dla wybranych segmentów rynku, w tym segmentu handlu detalicznego, 
HoReCa, stacji paliw oraz gabinetów lekarskich i szpitali. 
Grupa ELZAB budowana będzie poprzez kombinację wzrostu organicznego oraz fuzji i przejęć. 
Strategia przewiduje dokonanie kilku przejęć (gotówkowych i za akcje ELZAB S.A.) rentownych 
podmiotów, operujących w w/w segmentach oraz  elastyczne reagowanie na okazje do dokonania 
większych ruchów konsolidujących branżę rozwiązań dla detalu.  
Strategia na lata 2008-2010 wykorzystuje również istotny atut ELZAB S.A. - posiadanie silnej, 
rozległej sieci partnerów, będących w stanie zarówno sprzedawać, wdrażać jak również 
serwisować rozwiązania na rynkach specjalistycznego detalu, HoReCa i stacji paliw.  
W lutym do grupy włączona została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ORHMET, 
co pozwoliło Grupie wejść na rynek samoobsługowych stacji paliw. 
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W ramach działań konsolidujących branżę rozwiązań dla detalu planowana jest fuzja z dwoma 
firmami, Exorigo Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o. 
Exorigo Sp. z o.o. jest dostawcą kompletnych rozwiązań informatycznych dla firm z sektora 
handlowego i dystrybucyjnego. Firma specjalizuje się we wdrażaniu i eksploatacji systemów 
zarządzania sieciami detalicznymi oraz w usługach handlu przez Internet 
UPOS System Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze systemów 
informatycznych dla firm sektora handlu detalicznego. UPOS jest producentem oprogramowania 
kasowo - zarządzającego EuroPOS STORE SYSTEM, który jest nowoczesnym i bezpiecznym 
systemem, stworzonym przy użyciu najnowszych narzędzi programistycznych Microsoft.  
 
Głównym celem fuzji jest połączenie kompetencji i doświadczeń trzech podmiotów oraz 
poszerzenie rynku zbytu Grupy ELZAB o sklepy sieciowe rozwijane pod marką 
międzynarodowych organizacji. 
W wyniku fuzji będzie możliwe stworzenie unikalnej na tle konkurencji oferty dla każdego 
segmentu odbiorców z obszaru handlu i usług, co jest bardzo ważne w związku z tendencją 
rynkową do zrzeszania się małych i średnich placówek handlowych w organizacje zakupowe,  
które wymagać będą skutecznego zarządzania w postaci sprawnej infrastruktury informatycznej.  
Integracja kapitałowa umożliwi ponadto uzyskanie efektów synergii związanego ze wspólną 
działalnością produkcyjną i rozwojową. 
Dla utrzymania dotychczasowej pozycji, ale przede wszystkim dla dalszej ekspansji na rynku, 
branżowi inwestorzy są dobrym wyborem.  
Realizacja procesu fuzji kapitałowej spowoduje znaczący wzrost kapitału zakładowego i liczby 
akcji spółki oraz znaczące zmiany w składzie akcjonariatu. 
 
Efekty realizacji strategii ELZAB S.A. i Grupy ELZAB nie są widoczne jeszcze w bieżącym roku 
tym bardziej, że na obecnym etapie realizacja strategii wiąże się z ponoszeniem określonych 
kosztów.  
Efekty, w postaci wzrostu sprzedaży oraz wyniku finansowego, będą widoczne w kolejnych 
okresach po zrealizowaniu procesu fuzji kapitałowej ze spółkami Exorigo Sp. z o.o. oraz UPOS 
Sp. z o.o. 
 
 
Jerzy Biernat – Prezes Zarządu 
 
 
Jerzy Malok – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu 
 
 
Jan Chadam – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Finansowych 
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ELZAB S.A. SA-P 2008 w tys. zł

  BILANS               (tys. zł)

AKTYWA  30.06.2008  31.12.2007     30.06.2007    

A.  Aktywa trwałe (długoterminowe) 17 488 35 324 37 470 
1. Rzeczowe aktywa trwałe 8 705 16 071 16 364 
2. Wartości niematerialne 2 738 3 062 2 772 
4. Długoterminowe aktywa finansowe 5 194 15 299 17 393 
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 699 707 721 
6. Długoterminowe należności 152 185 220 
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 25 675 25 884 26 180 
1. Zapasy 8 748 9 062 8 929 
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 15 683 14 809 15 186 
3. Należności z tytułu podatku dochodowego 269 
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 244 1 744 2 065 
C. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży

7 272 

Aktywa razem 50 435 61 208 63 650 

PASYWA  30.06.2008  31.12.2007     30.06.2007    

A.  Kapitał własny 36 818 45 644 43 761 
1. Kapitał podstawowy 22 143 22 143 22 143 
2. Akcje własne -1 996 
3. Kapitały zapasowe 19 752 14 122 14 081 
4. Zyski zatrzymane, w tym: -3 081 9 379 7 537 
        4.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych 3 769 3 749 3 771 
        4.2. Zysk/strata netto bieżącego roku obrotowego -6 850 5 630 3 766 
B. Zobowiązania długoterminowe 6 215 6 487 6 719 
1. Rezerwy 2 406 2 406 2 344 
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 112 106 123 
3 Dł t i k d t b k 3 697 3 975 4 252

Nota nr 1
Nota nr 2

Numer noty

Nota nr 3
Nota nr 4
Nota nr 5

Nota nr 6
Nota nr 7

Nota nr 8

Nota nr 13

Nota nr 9

Numer noty

Nota nr 10
Nota nr 11
Nota nr 12

Nota nr 14
N t 153. Długoterminowe kredyty bankowe 3 697 3 975 4 252 

C. Zobowiązania krótkoterminowe 7 402 9 077 13 170 
1. Rezerwy 1 037 952 1 351 
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe 1 254 1 155 1 105 
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych 555 555 555 
4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 4 450 6 415 9 960 
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 106 0 199 

Pasywa razem 50 435 61 208 63 650 

Wartość księgowa             36 818               45 644               43 761 
Liczba akcji      16 137 050          1 613 705          1 613 705 
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                 2,28                 28,29                 27,12 

Podpisy Członków Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nota nr 17

Nota nr 20

Nota nr 18
Nota nr 19

Nota nr 15

Nota nr 16
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ELZAB S.A. SA-P 2008 w tys. zł

POZYCJE POZABILANSOWE   30.06.2008  31.12.2007     30.06.2007    

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT               (tys. zł)

 WARIANT KALKULACYJNY   01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

 DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 
A.  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 035 26 627 
B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 16 101 15 645 
C.  Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A–B) 10 934 10 982 
D.  Koszty sprzedaży 1 211 1 316 
E.  Koszty ogólnego zarządu 5 332 5 234 
F.  Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E) 4 391 4 432 
G.  Pozostałe przychody 429 463 
H.  Pozostałe koszty 28 226 
I.  Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H) 4 792 4 669 
J.  Przychody finansowe 99 393 
K.  Koszty finansowe 10 802 335 
L.  Zysk/strata brutto (I+J-K) -5 911 4 727 
M.  Podatek dochodowy 939 961 
N.  Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M) -6 850 3 766 
O. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej 0 0 
P. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+O) -6 850 3 766 

Zysk (strata) netto zannualizowany -4 986 6 066 
Liczba akcji 16 137 050 1 613 705 
- zysk na 1 akcję z wyniku finansowego na działalności kontynuowanej -               0,31                   3,76    

k 1 k j ik fi d i ł l ś i i h j

Nota nr 22

Nota nr 25
Nota nr 26

Nota nr 27

Numer noty

Nota nr 23
Nota nr 24

Numer noty

Nota nr 21
Nota nr 22

Nota nr 22

- zysk na 1 akcję z wyniku finansowego na działalności zaniechanej                      -                         -    
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ELZAB SA SA P 2008 w tys. zł

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

Zyski zatrzymane, w 
tym:

Skumulowane 
zyski/straty z lat 

ubiegłych 

Zysk/strata netto 
bieżącego roku 

obrotowego Razem kapitał własny
stan na 01.01.2008 22 143 0 14 122 9 379 9 379 0 45 644
- z podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość) 5 630 -5 630 -5 630 0
- zysk/strata netto za okres -6 850 -6 850 -6 850
- korekta z tytułu dostosowania do 
MSR (rozwiązanie rezerwy na różnice 
w amortyzacji w wycenie środków 
trwałych) 20 20 20
- skup akcji własnych w celu 
umorzenia -1 996 -1 996
stan na 30.06.2008 22 143 -1 996 19 752 -3 081 3 769 -6 850 36 818

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

Zyski zatrzymane, w 
tym:

Skumulowane 
zyski/straty z lat 

ubiegłych 

Zysk/strata netto 
bieżącego roku 

obrotowego Razem kapitał własny
stan na 01.01.2007 22 143 0 11 646 10 339 10 339 0 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 dostosowania do 
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

Podpisy Członków Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
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ELZAB S.A. SA-P 2008 w tys. zł

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH               (tys. zł)

METODA POŚREDNIA  01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2007-
30.06.2007 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/ strata netto -6 850 3 766
Korekty o pozycje: 9 877 647
Amortyzacja środków trwałych 600 691
Amortyzacja wartości niematerialnych 668 524
Utrata wartości firmy
Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych
Koszty i przychody z tytułu odsetek 285 294
Przychody z tytułu dywidend
Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej 10 357 3
Zmiana stanu rezerw 65 248
Zmiana stanu zapasów 315 -875
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych -875 -79
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych -1 966 3 691
Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat 939 961
Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy -531 -677
Inne korekty 20 -4 134
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 3 027 4 413
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych 35 1
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych 34 34
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

849 994

Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych 287

Numer noty

Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
Inne
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1 067 -959
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z kredytów i pożyczek 2 021 1 747
Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów
Spłata kredytów i pożyczek 2 200 3 567
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym
Nabycie akcji własnych 1 996
Zapłacone odsetki 285 294
Inne
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2 460 -2 114
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i 
ekwiwalentów środków pieniężnych

-500 1 340

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek 
okresu

1 744 725

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec 
okresu

1 244 2 065

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

345 308

Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku 
bankowym

6 000 6 000
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  INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

SPORZĄDZONEGO WG MSR/MSSF 
ELZAB S.A. 

 
I. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWE 
 
1. Przychody  

 
W I półroczu 2008 r. Spółka realizowała przychody z podstawowej działalności operacyjnej oraz 
z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej.  
Łącznie przychody Spółki osiągnięte w prezentowanym okresie, w porównaniu do analogicznego 
okresu roku ubiegłego,  obrazuje poniższa tabela: 
  w tys. zł 

 I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r.
 1. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 24 184 23 661
 2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 2 851 2 966
 3. Pozostałe przychody operacyjne 429 463
 4. Przychody z operacji finansowych 99 393
Razem 27 563 27 483

 
Spółka jest jednym z głównych dostawców pełnej gamy urządzeń fiskalnych do rejestracji 
sprzedaży wraz z ich kompleksową obsługą. W ofercie handlowej Spółki znajduje się sprzęt dla 
każdego segmentu rynku, akcesoria stanowiące kompleksowe wyposażenie placówek 
handlowych oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich sprzedawanych urządzeń fiskalnych, 
wag i drukarek etykietujących.  
 
Zasadnicza część przychodów Spółki realizowana jest ze sprzedaży wyrobów i usług, w tym 
głównie usług serwisowych i szkoleniowych. W prezentowanym okresie w porównaniu do 
I półrocza 2007 r. nastąpił wzrost przychodów o 2,2 %. Nieznacznie spadła wartość sprzedaży 
towarów i materiałów a jej udział w wartości przychodów ze sprzedaży ogółem stanowił 10,6%. 
W pierwszej połowie 2008 r. sprzedano o 2,7% (ilościowo) więcej kas fiskalnych aniżeli w 
I półroczu 2007 r.  
O 8,6% zwiększyła się sumaryczna liczba sprzedanych kas z segmentu średniego (ELZAB Alfa 
i ELZAB Eco), a o 1,6% liczba kas ELZAB Jota.  
 
W I półroczu br. wartość sprzedaży drukarek fiskalnych wzrosła o 5,7% w stosunku do I półrocza 
2007r. 
 
W I półroczu 2008 r. w stosunku do I półrocza 2007 r. wzrosła o 4,4 % wartość sprzedaży wag 
rodziny ELZAB Prima (Prima i Prima K) oraz o 74,3% wag rodziny CAT 17 (sprzedaż głównie 
do sieci handlowych). 
 
Tendencja obniżania cen urządzeń na rynku a także promocje cenowe, miały wpływ na wzrost 
wartości sprzedaży, który był niższy aniżeli wzrost ilości sprzedanych urządzeń.  
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Sprzedaż towarów i materiałów zrealizowano nieznacznie poniżej (-3,9%) sprzedaży w 
porównywalnym okresie 2007 r., co wiąże się ze znacznym rynkowym spadkiem cen tych 
produktów w 2008 r. 
 
W prezentowanym okresie wartość sprzedaży kas MICRA Eco na rynek węgierski była wyższa 
o 53,8% w stosunku do I półrocza 2007 r. Ilościowy wzrost sprzedaży jest jeszcze wyższy, biorąc 
pod uwagę spadek kursu HUF w I półroczu 2008 r. w stosunku do kursu w I półroczu 2007 r. 
o około 10 %.  
 
W pierwszej połowie 2008 r. Spółka zrealizowała 68,1 % obrotu poprzez sprzedaż bezpośrednią, 
oddziały w Warszawie i Wrocławiu oraz biura handlowe w Żarach i Suchym Lesie k/Poznania. 
W analogicznym okresie 2007 r. udział ten wynosił 63,7 %.  
Pozostałe 31,9% obrotu zostało zrealizowane poprzez dwustopniową sieć opartą 
o dystrybutorów. Najwyższe udziały zanotowały firmy: Geneza System S.A. Tarnowskie Góry 
(16,6% obrotu) i Syriusz Sp. z o.o. Rzeszów (7,6% obrotu). 
 
Wielkość przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów oraz materiałów i towarów na 
terytorium RP oraz  na rynkach zagranicznych w I półroczu 2008 r. w porównaniu do I półrocza 
2007 r. obrazuje poniższe zestawienie: 
 

w tys. zł
Wyszczególnienie Wartość sprzedaży 

I półrocze 2008 r. 
Struktura % Wartość sprzedaży 

I półrocze 2007 r. 
Struktura % Dynamika

Sprzedaż ogółem, w tym: 27 035 100,00 26 627 100,0 101,5
1. Sprzedaż krajowa 25 820 95,5 25 476 95,7 101,4
2. Sprzedaż na rynki 
zagraniczne  

1 215 4,5 1 151 4,3 105,6

 
W I półroczu 2008 r. podobnie jak w porównywalnym okresie ubiegłego roku Spółka ponad 
95 % sprzedaży zrealizowała na rynku krajowym.  Sprzedaż na rynki zagraniczne jest 
realizowana przede wszystkim na rynku węgierskim (56%) i angielskim (33%). 
Pozostała sprzedaż dotyczy głównie produktów nowej marki ELZAB – GLAB i jest realizowana 
do różnych krajów na całym świecie.  
Na wartość zrealizowanej sprzedaży na rynki zagraniczne wpływ miał również spadek kursu 
walut. Średni kurs GBP za I półrocze 2008 r. jest niższy o 21% od średniego kursu za I półrocze 
2007 r. Odpowiednio kurs HUF jest niższy o 10 %.    
 
Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej, które obejmują przychody i zyski nie 
związane w sposób bezpośredni z prowadzoną działalnością operacyjną, zaliczone zostały 
głównie przychody uzyskane z  tytułu dzierżawy powierzchni zlokalizowanych w Zabrzu oraz 
w Suchym Lesie. 
 
Pozostałe przychody finansowe stanowią odsetki naliczone odbiorcom oraz korekta odpisu 
aktualizującego odsetki od należności głównych. Ponadto w przychodach tych uwzględniono 
dyskonto należności GENEZA SYSTEM S.A. objętych porozumieniem o spłacie ratalnej.   
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Łączna wartość wygenerowanych przez Spółkę przychodów w I półroczu 2008 r. w wysokości 
27 563 tys. zł jest nieznacznie większa od przychodów zrealizowanych w analogicznym okresie 
ubiegłego roku.  

2. Koszty 
 
W I półroczu 2008 r. na realizację produkcji i sprzedaży oraz na pozostałe działania operacyjne 
i finansowe Spółka poniosła koszty, których wartość w porównaniu do poprzedniego półrocza 
2007 r. przedstawia poniższa tabela: 
 
  w tys. zł 

 I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. 
 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 645 12 967 
 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 456 2 678 
 3. Koszty sprzedaży i koszty ogólne 6 543 6 550 
 4. Pozostałe koszty operacyjne 28 226 
 5. Koszty finansowe 10 802 335 
Razem 33 474 22 756 

 
Łącznie poniesione koszty wyniosły 33 474 tys. zł i były o 47% wyższe niż w porównywalnym 
okresie ubiegłego roku. Znaczący wzrost kosztów jest spowodowany wzrostem kosztów 
finansowych z tytułu dokonanego odpisu aktualizującego posiadanych udziałów w MEDESA Sp. 
z o.o. i MICRA METRIPOND KFT w łącznej kwocie 10 392 tys.zł., o czym mowa w dalszej 
części Informacji. 
 
Z ogólnej kwoty kosztów 60,31% przypada na  koszt wytworzenia sprzedanych produktów oraz 
na koszty sprzedaży i ogólne. 
 
Poniesione w I półroczu 2008 r. koszty rodzajowe w wysokości 22 290 tys. zł były niższe o 2,5% 
niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W kosztach tych 41,2% stanowił koszt zużycia 
materiałów i energii, który w porównaniu do I półrocza 2007 r. zmniejszył się o ok.11%.  
Koszty materiałowe obejmują głównie bezpośrednie i pomocnicze materiały produkcyjne. 
 
Największymi dostawcami komponentów do produkcji, w ramach zakupów wewnątrz 
wspólnotowych i z importu byli: 
- CITIZEN Japonia – dostawca mechanizmów drukujących – 8,6% dostaw ogółem i 40,9 % 
dostaw z importu, 
- HZD Niemcy - dostawca komponentów elektronicznych – 3,4 % dostaw ogółem i 16,1 % 
dostaw wewnątrz wspólnotowych, 
- BKE Czechy - dostawca zasilaczy – 1,6 % dostaw ogółem i 7,7 % dostaw wewnątrz 
wspólnotowych. 
 
Pod koniec 2007 r. Spółka zaczęła realizować zakupy mechanizmów drukujących bezpośrednio z 
firmy CITIZEN w Japonii, rezygnując z pośrednictwa POLSIN w Singapurze. 
  
Do największych dostawców krajowych należeli:  
- KONCEPT Sp. Jawna Warszawa – czytniki – 11,4 % dostaw ogółem i 14,4 % dostaw 



Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. 
Informacja uzupełniająca do skróconego sprawozdania finansowego ELZAB S.A. 

30.06.2008 r. (w tys. zł) 
 

 4

krajowych, 
- TECHNOSERVICE S.A. Gdańsk – pakiety i obwody drukowane – 9,6 % dostaw ogółem i 
12,2 % dostaw krajowych, 
- SPLAST Sp. z o.o. Jedlicze – obudowy z tworzyw – 5,0 % dostaw ogółem i 6,3 % dostaw 
krajowych, 
 
Udział dostaw od wyżej wymienionych firm nie stanowi zagrożenia w ciągłości zaopatrzenia 
w materiały.  
Udział pozostałych dostawców stanowi poniżej 5 % w dostawach ogółem. 
Zakupy dokonywane są w większości od dostawców krajowych. Łączny udział importu oraz 
zakupów wewnątrz wspólnotowych w zakupach ogółem w I półroczu 2008 r. wyniósł 21%.  
 
Koszty materiałów obejmują również materiały reklamowe i informacyjne, związane 
z prowadzonymi kampaniami reklamowymi w kraju i za granicą oraz z promocjami i sprzedażą 
premiową.  
 
Wynagrodzenia z narzutami na płace oraz kosztami pozostałych świadczeń na rzecz 
pracowników stanowiły 29,6 % kosztów rodzajowych ogółem  i w porównaniu do poprzedniego 
okresu wzrosły tylko o około 6,5 %. Wzrost ten związany jest ze zwiększeniem zatrudnienia o 12 
osób oraz wzrostem wypłaconych wynagrodzeń w celu dostosowania poziomu płac do sytuacji 
w regionie i kraju, charakteryzującej się dynamicznym wzrostem. Świadczenia na rzecz 
pracowników obejmują wydatki na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych 
pracowników oraz koszty związane z ochroną i profilaktyką zdrowotną, wynikającą z przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto Spółka opłaca składki w ramach Pracowniczego 
Programu Emerytalnego w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym. Na koniec I półrocza 2008 r. programem tym objętych było 77,4 % 
ogółu zatrudnionych.  
 
Usługi obce stanowią 17 % poniesionych kosztów i obejmują między innymi: 
- usługi reklamowe, związane z organizacją spotkań i prezentacji w sieciach handlowych oraz 

akcji promocyjnych produktów ELZAB S.A., 
- koszty ogłoszeń i pozostałych usług, związanych z dystrybucją, badaniem rynku i Public 

Relations, 
- usługi doradztwa prawnego i podatkowego oraz związanego z realizacją nowej strategii 

ELZAB S.A., 
- usługi informatyczne, 
- usługi transportowe i magazynowe, 
- usługi remontowe oraz utrzymania ruchu. 
 
W I półroczu 2007 r. udział kosztów usług obcych stanowił 16,2 %. 
Ogólna kwota kosztów usług obcych wzrosła o 2,3 %. Największy przyrost nastąpił w pozycji 
usług doradczych, które związane są z realizacją strategii ELZAB. Pozostałe pozycje kosztowe 
wykazały spadek lub kształtowały się na poziomie zbliżonym do 2007 r.   
 
W porównaniu do poprzedniego okresu o 4,4% wzrosły koszty amortyzacji, głównie wartości 
niematerialnych, w związku z rozpoczęciem amortyzowania kosztów zakończonych prac 
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rozwojowych wyrobów wdrożonych do produkcji i sprzedaży. 
 
Wynik aktualizacji należności zmniejszył koszty sprzedaży o 158 tys. zł.  
Wynik aktualizacji zapasów w wysokości 106 tys. zł zwiększył koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów o kwotę 85 tys. zł, a wartość sprzedanych towarów i materiałów o 21 tys. zł. 
 
Wartość netto zapasów na 30.06.2008 r., w odniesieniu do stanu na koniec I półrocza 2007 r. 
przedstawia poniższa tabela: 
 
Zapasy 30.06.2008 r. 30.06.2007 r. 
Materiały 2 885 3 018 
Produkcja w toku 910 1 360 
Wyroby gotowe 4 605 4 092 
Towary 348 459 
Razem 8 748 8 929 

  
Ogólna wartość zapasów na koniec I półrocza 2008 r. w odniesieniu do porównywalnego okresu 
roku ubiegłego była niższa o 181 tys. zł. Nastąpiła zmiana struktury zapasów. Zmniejszyły się 
zapasy materiałów oraz produkcji w toku, natomiast wzrósł zapas wyrobów gotowych w związku 
z koniecznością zabezpieczenia ciągłości sprzedaży w czasie przerwy urlopowej.  
 
Po uwzględnieniu wartości sprzedanych towarów i materiałów, zmiany stanu zapasów i innych 
rozliczeń międzyokresowych a także wyniku dokonanych aktualizacji, całkowity koszt własny 
sprzedaży w I półroczu 2008 r. wyniósł 22 644 tys. zł i był wyższy o 2,0% niż 
w porównywalnym okresie poprzedniego półrocza.  
Reasumując wzrost całkowitego kosztu własnego sprzedaży spowodowany jest głównie:  
- wzrostem kosztów amortyzacji wartości niematerialnych w związku z rozpoczęciem 
amortyzowania kosztów zakończonych prac rozwojowych wyrobów wdrożonych do produkcji 
i sprzedaży, 
- wzrostem wypłaconych wynagrodzeń spowodowanym wzrostem liczby zatrudnionych oraz 
koniecznością dostosowania poziomu płac do sytuacji w regionie i w kraju, charakteryzującej się 
dynamicznym wzrostem wynagrodzeń, 
- odnoszeniem w koszty bieżącego okresu nakładów związanych z wprowadzaniem zmian 
w wyrobach, które w poprzednich okresach odnoszone były na rozliczenia międzyokresowe 
kosztów a następnie na wartości niematerialne i umarzane, 
-  wzrostem kosztów usług doradczych w związku realizacją strategii ELZAB i Grupy ELZAB, 
- wzrostem kosztów działań reklamowych i promocyjnych wymuszonych działaniami 
konkurencji.    
 
Pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty sądowe i procesowe, amortyzację dzierżawionego 
majątku oraz wartość przekazanych darowizn.  
 
Zasadniczą pozycję kosztów finansowych stanowi dokonany odpis aktualizujący udziały w 
MICRA METRIPOND KFT i MEDESA Sp. z o.o. w łącznej kwocie – 10 392 tys. zł. 
Na 31.12.2007 r. dokonany został test na utratę wartości firm z konsolidacji Spółek MEDESA i 
MICRA METRIPOND KFT. 
Podstawę ustalenia przepływów stanowiły prognozy finansowe Spółek na lata 2008 - 2012. 
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Po przeanalizowaniu wyników finansowych spółek MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND 
KFT za 2007 r., oraz biorąc pod uwagę wyniki testu na utratę wartości firmy powstałej w wyniku 
nabycia udziałów w tych spółkach, podjęto decyzję o dokonaniu  odpisów aktualizujących 
wartość udziałów: 
- w MEDESA Sp. z o.o. w wysokości 1 676 tys. zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością 
udziałów w księgach – 8 651 tys. zł a wartością ośrodka generującego przepływy pieniężne – 
6 975 tys. zł, wynikającą z przeprowadzonego testu, 
- w MICRA METRIPOND KFT  w wysokości 413 tys. zł, stanowiącej różnicę pomiędzy 
wartością udziałów w księgach – 7 062 tys. zł a wartością ośrodka generującego przepływy 
pieniężne – 6 649 tys. zł, wynikającą z przeprowadzonego testu. 
 
Wyniki I półrocza br. roku wskazują na to, że jest to kolejny okres, w którym zakładane 
prognozy wyników w/w Spółek nie są w pełni realizowane. Spółki w wyniku swojej działalności 
w I półroczu 2008 r. wygenerowały straty. Odchylenie od zakładanej prognozy jest większe w 
przypadku  MEDESA Sp. z o.o.  
Mając na względzie rozpoczęty proces  znaczącego rozszerzenia Grupy Kapitałowej ELZAB, 
podjęto decyzję o jeszcze ostrożniejszym podejściu do wyceny spółek MEDESA Sp. z o.o. oraz 
MICRA METRIPOND KFT jako pozycji  bilansowych ELZAB S.A.  
 
W związku z tym  Zarząd ELZAB S.A., za aprobatą Rady Nadzorczej, podjął decyzję o 
dokonaniu dalszego odpisu aktualizującego wartość udziałów w ELZAB S.A.: 
- w MEDESA Sp. z o.o. w wysokości 5 784 tys. zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością 
udziałów w księgach – 6 975 tys. zł a wartością aktywów netto  – 1 191 tys. zł,    
- w MICRA METRIPOND KFT w wysokości 4 608 tys. zł, stanowiącej różnicę pomiędzy 
wartością udziałów w księgach – 6 649 tys. zł a wartością aktywów netto  – 2 041 tys. zł. 
 
Odpis aktualizujący obciążył koszty finansowe. Jeśli spółka w przyszłości, z dostateczną 
pewnością, stwierdzi ustanie przyczyny z powodu, której dokonała odpisu aktualizującego 
wartości udziałów nastąpi  odwrócenie uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego, w części 
bądź w całości, poprzez uznanie przychodów finansowych do kwoty nie wyższej aniżeli cena 
nabycia aktywów. 
Ponadto koszty   finansowe obejmują odsetki oraz prowizje od kredytów oraz opłatę aranżacyjną 
z tytułu podpisanej umowy o emisję obligacji. Ponadto w kosztach finansowych uwzględniono 
wartość odpisów aktualizujących odsetki od należności a także nadwyżkę ujemnych różnic 
kursowych nad dodatnimi, powstałą w wyniku zrealizowanych transakcji walutowych i z wyceny 
bilansowej.  
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3. Wynik finansowy 
 
W prezentowanym okresie sprawozdawczym, w wyniku zrealizowanych przychodów oraz 
poniesionych kosztów Spółka osiągnęła wyniki na poszczególnych rodzajach działalności, które 
w porównaniu do I półrocza 2007 r. przedstawia poniższa tabela:    
 
  w tys. zł

 I półrocze 2008 r. I półrocze 2007 r. 
1. Wynik brutto na sprzedaży  10 934 10 982
                      Rentowność brutto na sprzedaży 40,5% 41,2%
2. Wynik netto na sprzedaży 4 391 4 432
                      Rentowność netto na sprzedaży 16,3% 16,6 %
3. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 401 237
                       Rentowność operacyjna 17,7% 17,5 %
4. Wynik na działalności finansowej -10 703 58
5. Wynik brutto z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem  -5 911 4 727
                      Rentowność brutto -21,9% 17,8 %
6. Wynik netto - 6 850 3 766
                      Rentowność netto -25,3% 14,1%
 
Zrealizowana wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w I półroczu 
2008 r. była wyższa o 1,5% od przychodów osiągniętych w I półroczu 2007 r., a poniesione 
koszty na jej realizację wyższe o 2,9%. W konsekwencji wynik brutto na sprzedaży był niższy 
o 48 tys. zł, a wskaźnik rentowności z poziomu 41,2% obniżył się do 40,5%.  
Wpływ na wynik I półrocza miał uzyskany wynik w II kwartale br. W okresie tym uzyskanie 
wyższych przychodów ze sprzedaży niż w I kwartale br. było między innymi efektem 
zwiększenia ilości sprzedanego asortymentu, z tendencją wzrostową na asortymencie o niższej 
marży. Ponadto, w wyniku konieczności wprowadzenia promocji cenowych oraz zwiększonych 
rabatów dla dealerów, na niektórym asortymencie nastąpił spadek marży brutto. Konieczność ta 
wynikała z braku nowych podatników wprowadzających do stosowania kasy oraz działań 
konkurencji.  
Wpływ na poziom marży brutto miał również wzrost kosztu wytworzenia sprzedanych 
produktów, a główne przyczyny jego wzrostu, zostały zaprezentowane w punkcie 2. Koszty. 
Pomimo wzrostu płac, wyższych wydatków na działania promocyjno-reklamowe oraz usługi 
doradcze, remonty i inwestycje, w obydwu porównywalnych okresach, na zbliżonym poziomie 
ukształtowały się koszty sprzedaży i koszty ogólne.  
Wynik netto na sprzedaży uwzględniający skutki aktualizacji zapasów i należności wyniósł 
4 391 tys. zł i był nieznacznie niższy od osiągniętego w I półroczu poprzedniego roku. 
Na porównywalnym poziomie w wysokości 16,3% ukształtował się wskaźnik rentowności netto 
na sprzedaży.  
 
W I półroczu 2008 r. osiągnięto dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wyższy niż 
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody na pozostałej działalności operacyjnej 
ukształtowały się na zbliżonym poziomie, a poprawa wyniku jest efektem niższych kosztów. 
W porównaniu do I półrocza 2007 r. nastąpiło zmniejszenie kosztów w pozycji rezerw na 
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świadczenia pracownicze oraz amortyzacji dzierżawionego majątku w Suchym Lesie.  
Nieruchomość ta została sklasyfikowana jako przeznaczona do sprzedaży i w związku z tym nie 
jest umarzana bilansowo.  
 
Po uwzględnieniu podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej wynik na tym poziomie 
w wysokości 4 792 tys. zł był wyższy o 2,4% niż w porównywalnym okresie, a rentowność 
operacyjna wyniosła 17,7%.  
 
W I półroczu 2008 r. wynik na działalności finansowej zamknął się ujemnym saldem 
w wysokości 10 703 tys. zł. Na ujemny wynik z działalności finansowej  decydujący wpływ miał 
dokonany odpis  aktualizujący udziały w spółkach MEDESA Sp. z o.o. oraz MICRA 
METRIPOND KFT w wysokości 10 392 tys. zł W efekcie zrealizowanych transakcji walutowych 
oraz ich wyceny bilansowej, ze względu na umocnienie się złotego, zanotowano stratę z tytułu 
różnic kursowych. Koszty finansowe zostały dodatkowo obciążone opłatą aranżacyjną w 
wysokości 50 tys. zł z tytułu podpisanej umowy o emisję obligacji.  
W  I półroczu 2007 r. wynik na działalności finansowej zamknął się dodatnim saldem  
w wysokości 58 tys. zł.  W przychodach finansowych w I półroczu 2007 r. uwzględniona została 
otrzymana dywidenda w wysokości 100 tys. zł, a także nadwyżka dodatnich różnic kursowych 
nad ujemnymi oraz dyskonto należności GENEZA SYSTEM S.A.  
 
W prezentowanym okresie sprawozdawczym, w wyniku zrealizowanych przychodów oraz 
kosztów, a przede wszystkim w rezultacie dokonanego odpisu aktualizującego udziały w 
spółkach MEDESA Sp. z o.o. oraz MICRA METRIPOND KFT, o czym mowa powyżej, Spółka 
poniosła stratę brutto na działalności kontynuowanej w wysokości - 5 911 tys. zł. 
Wskaźnik rentowności na tym poziomie jest ujemny i wyniósł – 21,9%, w porównaniu do 17,8% 
w roku ubiegłym.  
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat w części bieżącej i odroczonej został 
ustalony w wysokości 939 tys. zł. Po jego uwzględnieniu strata netto z działalności 
kontynuowanej za I półrocze 2008 r. wyniosła – 6 850 tys. zł, a wskaźnik rentowności jest 
ujemny i wyniósł  25,3 %. 
 
Na wartość podatku dochodowego w części odroczonej wpłynęło zwiększenie i zmniejszenie 
rezerw i aktywów na odroczony podatek dochodowy.  
  
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są następujące: 
     w tys. zł
Lp. Wyszczególnienie stan na 

31.12.2007 r. 
zwiększenie rozwiązanie 

/wykorzystanie 
stan na     

30.06.2008 r. 
    1. Rezerwa z tytułu ulg inwestycyjnych zastosowanych 

w latach 1997-1999 odniesiona na wynik finansowy 
bieżącego okresu 

7 0 3 4

    2. Rezerwa na różnicę między amortyzacją podatkową i 
bilansową rzeczowych aktywów trwałych odniesiona 
na wynik bieżącego okresu 

6
28 0 34

   3. Rezerwa utworzona na różnice w amortyzacji w 
związku z wyceną środków trwałych według zasad 
MSR odniesiona na niepodzielony wynik z lat 
ubiegłych  

93 0 19 74

 RAZEM 106 28 22 112
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są następujące:  
     w tys. zł
Lp. Wyszczególnienie stan na 

31.12.2007 r. 
zwiększenie zmniejszenie stan na 

30.06.2008 r. 
1. Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe 512 0 0 512
2. Ekwiwalent za niewykorzystane urlopy 81 0 0 81
3. Zarachowane koszty (premia Zarządu, przegląd 

sprawozdań finansowych, wynagrodzenie RN, 
doradztwo podatkowe i MSSF) 

59 64 100 23

4. Dyskonto należności GENEZY SYSTEM S.A. 42 0 7 35
5. Fundusz gwarancyjny 0 19 0 19
6. Fundusz na działania promocyjno-reklamowe 4 10 4 10

 7. Różnica pomiędzy amortyzacją bilansowa a podatkową 
rzeczowych aktywów trwałych 

9 0 9 0

8. Koszty remontu  0 19 0 19
 RAZEM 707 112 120 699

 
Na wynik finansowy bieżącego okresu wpływ miało również zwiększenie i wykorzystanie 
odpisów aktualizujących oraz rezerw, których zmiany na przestrzeni I półrocza 2008 r. 
przedstawiają poniższe zestawienia. 
 
Odpisy aktualizujące 

w tys. zł
Lp. Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2007 r. 
Zwiększenie Rozwiązanie 

/wykorzystanie 
Stan na 

30.06.2008 r. 
1. Odpisy aktualizujące należności, należności wekslowe i 

odsetki od nieterminowych zapłat  
1 675 107 337 1 445

2. Odpis aktualizujący udziały w innych podmiotach 4 777 10 392 0 15 169
3. Odpis aktualizujący materiały na Wolnym Obszarze 

Celnym 
50 0 5 45

4. Odpis aktualizujący nadmierne i zbędne zapasy 
wyrobów 

99 0 1 98

 RAZEM 6 601 10 499 343 16 757
 
 
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne 
     w tys. zł
Lp. Wyszczególnienie stan na 

31.12.2007 r. 
Zwiększenie Rozwiązanie 

/wykorzystanie 
stan na     

30.06.2008 r. 
1. Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy 

emerytalno – rentowe 2 696 0 0 2 696

 2. Rezerwa na niewykorzystane urlopy pracowników  429 0 0 429
3. Rezerwa na wypłaty wynagrodzeń za racjonalizację 84 0 84 0
4. Rezerwa na premię kwartalną 69 97 112 54
5. Rezerwa na przegląd i badanie sprawozdań 

finansowych 60 26 60 26

6. Rezerwy na koszty przyszłych okresów (doradztwo 
podatkowe i MSSF, prowizje handlowe) 60 217 268 9

7. Rezerwa na działania promocyjno-reklamowe 20 55 20 55
8. Rezerwa na fundusz gwarancyjny 0 100 0 100
9. Rezerwa na bonus roczny 0 125 125 0

10. Rezerwa na koszty remontu  0 100 0 100
  RAZEM 3 418 720 669 3 469
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4. Zarządzanie ryzykiem finansowym 
 
Działalność prowadzona przez Spółkę naraża ją na różne rodzaje ryzyka finansowego. 
Zarządzanie ryzykiem ma na celu minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy tych ryzyk 
na wynik finansowy Spółki.   
Do czynników ryzyka finansowego, na które w różnym stopniu jest narażona działalność 
ELZAB S.A. należą: 
-  Ryzyko kredytowe, 
-  Ryzyko płynności, 
- Ryzyko rynkowe, na które składają się: ryzyko cenowe, ryzyko zmiany stopy procentowej 
oraz ryzyko zmiany kursu walut. 
 
Do głównych instrumentów finansowych ELZAB S.A. zaliczamy: kredyty bankowe (krótko- 
i długoterminowe) oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 
ELZAB S.A. korzysta z wymienionych instrumentów w celu finansowania swojej działalności.  
ELZAB S.A. posiada również aktywa finansowe, na które składają się głównie należności 
z tytułu dostaw oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty. 
 
Klasyfikację instrumentów finansowych przedstawia poniższa tabela: 
Długoterminowe 2008-06-30 2007-12-31 
Udziały w jednostkach zależnych   5 194    15 299  
Należności  152  185  
Zobowiązania finansowe oprocentowane (kredyt inwestycyjny)  3 697  3 975  
 Razem    9 043   19 459  
   
Krótkoterminowe 2008-06-30 2007-12-31 
Należności, środki pieniężne na rachunkach bankowych   16 387   16 350 
Zobowiązania i kredyty bankowe   4 840  7 151  
 Razem    21 227   23 501 

 
Ryzyko kredytowe 
 
Poniża tabela przedstawia maksymalne ryzyko kredytowe, na które narażona jest Spółka.  
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe 2008-06-30 2007-12-31 
Udziały w jednostkach zależnych   5 194   15 299  
Należności   15 224   14 721 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  1 163  1 629  
 Razem  21 581   31 649 

 
Udziały w jednostkach zależnych  
Spółki zależne, w ramach sprawowanej przez ELZAB S.A. kontroli, zależne zobowiązane są do 
comiesięcznej prezentacji swoich wyników finansowych oraz do przeprowadzania analizy 
odchyleń pomiędzy planowanymi a osiąganymi wynikami. Podmiot dominujący na bieżąco 
ocenia sytuację finansową i podstawowe wskaźniki podmiotów zależnych.  
 
Na koniec 2007 r. dokonany został odpis aktualizujący posiadanych udziałów w MEDESA Sp. z 
o.o. MICRA METRIPONND KFT  w kwocie 2 089 tys. zł. 
Wyniki I półrocza br. roku wskazują na to, że jest to kolejny okres, w którym zakładane 
prognozy wyników w/w Spółek nie są w pełni realizowane. Spółki w wyniku swojej działalności 
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w I półroczu 2008 r. wygenerowały straty. Odchylenie od zakładanej prognozy jest większe w 
przypadku  MEDESA Sp. z o.o. 
Mając rozpoczęty proces  znaczącego rozszerzenia Grupy Kapitałowej ELZAB,  
podjęto decyzję o jeszcze ostrożniejszym podejściu do wyceny spółek MEDESA Sp. z o.o. oraz 
MICRA METRIPOND KFT jako pozycji  bilansowych ELZAB S.A.. 
 
W związku z tym  Zarząd ELZAB S.A., za aprobatą Rady Nadzorczej, podjął decyzję o 
dokonaniu dalszego odpisu aktualizującego wartość udziałów w ELZAB S.A.: 
− w MEDESA Sp. z o.o. w wysokości 5 784 tys. zł, stanowiącej różnicę pomiędzy 

wartością udziałów w księgach – 6 975 tys. zł a wartością aktywów netto  – 1 191 tys. zł,    
− w MICRA METRIPOND KFT w wysokości 4 608 tys. zł, stanowiącej różnicę pomiędzy 

wartością udziałów w księgach – 6 649 tys. zł a wartością aktywów netto  – 2 041 tys. zł. 
 
W I półroczu br. udziały w jednostkach zależnych wzrosły z tytułu zakupu 100 % udziałów 
w ORHMET Sp. z o.o. za kwotę 287 tys. zł.  
 
Należności  
ELZAB S.A. wobec swoich kontrahentów stosuje zasady polityki kredytowej polegającej na 
przydzieleniu każdemu klientowi odpowiedniego limitu kredytu uzależnionego od wysokości 
rocznych zakupów brutto, terminowości spłat należności oraz sytuacji finansowej odbiorcy. 
Dla dealerów i dystrybutorów ma zastosowanie 30 lub 60 lub 90-dniowy termin płatności liczony 
od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano zakupów. Termin płatności może być 
wydłużony do 150 dni dla kontrahentów, których należności są finansowane kredytem Zaliczka. 
Stan należności jest monitorowany na bieżąco. ELZAB S.A. konsekwentnie traktuje odbiorców 
nieregulujących płatności w terminie.  
W przypadku nie wywiązywania się z ustalonych warunków płatności przy realizacji kolejnych 
zamówień następuje zmiana warunków na przedpłatę lub blokada dostaw do klienta. 
Konsekwentne stosowanie powyższych procedur zwiększa gwarancję zawierania transakcji 
z wiarygodnymi kontrahentami. 
 
Koncentracja należności  
Około 48% na koniec I półrocza 2008 r. i około 50 % na koniec 2007 r. należności ogółem 
stanowiły należności podmiotów powiązanych. W ramach tych należności zasadniczą kwotę 
stanowią należności GENEZY SYSTEM S.A., które objęte są w części porozumieniem o spłacie 
ratalnej. Sytuacja płatnicza GENEZY SYSTEM S.A. jest pod bieżącą kontrolą ELZAB S.A. 
Należności te ulegają corocznie stopniowemu obniżaniu na miarę możliwości płatniczych 
GENEZY SYSTEM S.A.  Spłata należności objętych porozumieniem powoduje przejściowe 
problemy ze spłatą należności bieżących. Na koniec czerwca należności przeterminowane 
GENEZA SYSTEM S.A. stanowią około 15 % ogólnej kwoty należności. 
Okres przeterminowania nie przekracza trzech miesięcy.  
W przypadku MICRA METRIPOND KFT pojawiły się problemy w spłacie należności związane 
głównie z ogólną sytuacją gospodarczą na Węgrzech (wzrost cen) oraz koniecznością zakupu 
wag od nowego dostawcy na gorszych warunkach handlowych. Posiadany u nowego dostawcy 
wag, hiszpańskiej firmy Dibal, limit kredytowy nie jest wystarczający dla MICRA METRIPOND 
KFT, co powoduje w przypadku wyższego zapotrzebowania na produkty, konieczność 
wcześniejszej zapłaty za dostawy wag niż wynika to z obowiązujących terminów płatności. Na 
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koniec czerwca należności przeterminowane MICRA METRIPOND KFT stanowią około 33 % 
ogólnej kwoty należności. Okres przeterminowania nie przekracza trzech miesięcy.  
 
W przypadku podmiotów niepowiązanych nie występuje silna koncentracja należności. 
W związku z czym ELZAB S.A. jest w niewielkim stopniu narażona na utratę płynności. 
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty. 
Polityka Spółki zakłada bieżące bilansowanie wpływów i wydatków pieniężnych w celu 
generowania, w skali każdego miesiąca, nadwyżki środków pieniężnych. Ubytek gotówki jest 
dopuszczalny w przypadku wydatków wykraczających poza standardową działalność. ELZAB 
S.A. opracowuje prognozę wpływów i wydatków na okres 3 miesięcy. Spółka dokonuje 
codziennie analizy wpływów i wydatków w stosunku do prognozy ustalonej na dany miesiąc. 
Przejściowe nadwyżki gotówki lokowane są na lokatach w systemie overnight. W przypadku 
zapotrzebowania na gotówkę z tytułu wydatków nietypowych Spółka ma możliwość korzystania 
z kredytu w rachunku bankowym do kwoty 6 000 tys. zł. 
W celu zapewnienia środków finansowych na realizację strategii rozwoju ELZAB S.A. i Grupy 
ELZAB w dniu 17.04.2008 r. została podpisana Umowa Emisyjna pomiędzy ELZAB S.A. a 
Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Na mocy Umowy Emisyjnej ELZAB S.A. może zlecić Pekao 
S.A. zorganizowanie i obsługę Emisji Obligacji o łącznej wartości do kwoty 30.000 tys. zł. 
Umowa została zawarta na okres 3 lat od dnia jej podpisania.  
 
Ryzyko płynności 
 
Polityka Spółki zakłada utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych 
wystarczającego do regulowania zobowiązań, utrzymywania niezbędnego poziomu kapitału 
obrotowego a także finansowania bieżących potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych. 
Spółka posiada dodatkowe możliwości finansowania w postaci przyznanego limitu kredytowego 
w bieżącym rachunku bankowym oraz możliwości emisji obligacji w ramach zawartej Umowy 
Emisyjnej. 
Kwoty zobowiązań wykazane są w wartościach bilansowych, ponieważ wpływ dyskonta na ich 
wartość nie jest istotny. Konsekwentna kontrola wpływów i wydatków umożliwia Spółce bieżące 
regulowanie zobowiązań, co powoduje, że Spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych. 
Poniższe zestawienia przestawiają analizę wymagalności zobowiązań finansowych wg 
pozostałego okresu do upływu umownego terminu zapadalności od dnia bilansowego.  
 

2008-06-30 Wartość 
bieżąca 

Zakontrak 
towana 
wartość 

cash flow 

Do 1 roku 
 

Od 1 do 3 
lat 

 
Od 3 do 5 

lat 

Powyżej 5 
lat 

Zobowiązania finansowe  8 085  8 085    4 388  1 109   1 109  1 479 
Zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego  39  39   39   

Kredyty bankowe w rachunku bieżącym    -     -     
Kredyt na zakup nieruchomości    4 252  4 252    555  1 109   1 109   1 479 
Zobowiązanie factoringowe  1 254  1 254    1 254   
Zobowiązania z tytułu dostaw i inne  2 540  2 540    2 540   
Zobowiązania finansowe - instrumenty 
pochodne 

 nie 
występują         
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2007-12-31 Wartość 
bieżąca 

Zakontrak 
towana 
wartość 

cash flow 

Do 1 roku Od 1 do 3 
lat 

Od 3 do 5 
lat 

Powyżej 5 
lat 

Zobowiązania finansowe 10 653 10 653 6 678  1 109   1 109     1 757 
Zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 68 68 68   

Kredyty bankowe w rachunku bieżącym - -   
Kredyt na zakup nieruchomości    4 530  4 530    555  1 109   1 109     1 757 
Zobowiązanie factoringowe 1 155 1 155 1 155   
Zobowiązania z tytułu dostaw i inne 4 900 4 900 4 900      
Zobowiązania finansowe - instrumenty 
pochodne 

 nie 
występują        

 
Struktura zobowiązań z tytułu dostaw i usług wg terminów wymagalności 
Łącznie na dzień Wymagalne na 

dzień  Płatne do dnia Płatne do dnia Płatne do dnia 

2008-06-30 2008-06-30 2008-07-31 2008-09-30 2008-12-31 
2 540 16 334 1 894 296 

2007-12-31 2007-12-31 2008-01-30 2008-03-30 2008-06-28 
4 900  211  2 434 2 178 77  

 
Wg oceny Spółki stan środków pieniężnych, środki dostępne w ramach linii kredytowej, 
możliwość emisji obligacji oraz prognozy w zakresie generowania gotówki z działalności 
operacyjnej będą wystarczające do obsługi zobowiązań, w tym także kredytów łącznie 
z odsetkami i prowizjami bankowymi a także finansowania strategii rozwoju ELZAB S.A. oraz 
Grupy ELZAB. 
 
Ryzyko rynkowe 
 
1. Ryzyko cenowe 
W związku z tym, że ELZAB S.A. nie bierze udziału w obrocie papierami wartościowymi na 
żadnym z aktywnych rynków nie jest narażony na ryzyko cenowe z tytułu posiadanych 
inwestycji. Udziały w innych podmiotach posiadane przez ELZAB S.A. nie podlegają wycenie 
rynkowej. 
 
2. Ryzyko stopy procentowej 
Spółka jest narażona na ryzyko stopy procentowej w związku z częściowym finansowaniem 
swojej działalności kredytami bankowymi.  
 
Wpływ z tytułu ryzyka stopy procentowej na wynik finansowy ELZAB S.A. nie jest jednak 
istotny z uwagi na nieznaczący poziom zadłużenia oprocentowanego. 
Spółka nie korzysta z zabezpieczeń w formie instrumentów pochodnych. 
 
Poniższa tabela obrazuje profil podatności ELZAB S.A. na ryzyko zmiany stóp procentowych 
oraz ich wpływ na wynik finansowy przy założeniu, że stopy % ulegną zmianie o 1%. 
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 2008-06-30 2007-12-31 
 Kredyty bankowe   5 506  5 685  
Instrumenty o zmiennej stopie procentowej    
 zwiększenie o 1%    (55)   (57) 
 zmniejszenie o 1%   55  57  

 
3. Ryzyko kursowe 
 
ELZAB S.A. narażona jest na ryzyko kursowe, ponieważ część transakcji sprzedaży i zakupu 
zawieranych jest w walutach obcych. Biorąc pod uwagę nieznaczący % udziału sprzedaży w 
walutach obcych do sprzedaży ogółem ryzyko to jest niewielkie. Ryzyko walutowe jest większe 
w przypadku dostaw, które stanowią 21 % ogólnej kwoty zakupów w I półroczu 2008 r. i 36 % 
ogólnej kwoty zakupów w 2007 r. Udział zakupów w walucie w I półroczu 2008 r. zmalał w 
stosunku do ogólnej kwoty zakupów z tytułu spadku kursów walut a także z tytułu 
wynegocjowania niższych cen na niektóre dostawy. ELZAB S.A. nie korzysta z instrumentów 
zabezpieczających transakcje walutowe przed ryzykiem wynikającym ze zmiany kursu walut. 
ELZAB S.A. na bieżąco analizuje kształtowanie się kursów walut obcych oraz tak planuje swoje 
płatności, aby transakcje mogły zostać dokonane po wynegocjowanym z bankiem kursie walut. 
 
 2008-06-30 2007-12-31 
Udział wartości sprzedaży w walucie innej niż funkcjonalna w 
sprzedaży ogółem 4,5% 4,2% 

 2008-06-30 2007-12-31 
Udział wartości zakupów w walucie innej niż funkcjonalna w 
zakupach ogółem 21,1% 36,4% 

 
Poniższe zestawienia przedstawiają profil podatności na ryzyko zmiany kursów walutowych w 
podziale wg walut (w tys.): 
 

2008-06-30 Razem W walucie 
EUR 

W walucie 
USD 

W walucie 
HUF 

W walucie 
GBP 

W walucie 
JPY 

Należności z tytułu dostaw i usług i inne 
należności w walucie   15   18   44 355   36     10 125 
Kurs waluty 30.06.2008    3,3542    2,1194  0,014143    4,2271    0,020156 
po przeliczeniu na PLN wg. stanu na 
30.06.2008  1 072  50   39  627   152     204 
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik 
finansowy         
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 5%  54    2   2  31     8    10 
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 10%  107    5   4  63   15    20 
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik 
finansowy         
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 5%   (54)  (2)    (2)   (31)  (8)    (10)
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 10%    (107)  (5)    (4)   (63)   (15)    (20)

   

2008-06-30  
W walucie 

EUR
W walucie 

USD
W walucie 

HUF 
W walucie 

GBP 
W walucie 

JPY
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe w walucie    53   30    -    8  -
Kurs waluty 30.06.2008   3,3542    2,1194  0,014143    4,2271    0,020156 
po przeliczeniu na PLN wg. stanu na 
30.06.2008  275  177   63    -   35  -
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zmiana kursu waluty, wpływ na wynik 
finansowy 
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 5% 
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 10% 

  (14)
  (27)

 (9)
  (18)

   (3)
   (6)

 
   -  
   -  

 
 (2) 
 (4) 

 -  
 -  

zmiana kursu waluty, wpływ na wynik 
finansowy         
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 5%  14    9   3    -     2   -  
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 10%  27  18   6    -     4   -  

   

Ekspozycja bilansowa na ryzyko kursowe Razem
W walucie 

EUR
W walucie 

USD
W walucie 

HUF 
W walucie 

GBP 
W walucie 

JPY
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik 
finansowy per saldo   
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 5% 
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 10% 

 40 
 80 

 (6)
  (13)

   (1)
   (2)

 31  
 63  

   6  
 12  

  10 
  20 

zmiana kursu waluty, wpływ na wynik 
finansowy per saldo 
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 5% 

   -  
  (40)    6   1   (31)  (6)    (10)

skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 10%   (80)  13   2   (63)   (12)    (20)
 
 

2007-12-31 Razem W walucie 
EUR 

W walucie 
USD 

W walucie 
HUF 

W walucie 
GBP 

W walucie 
JPY 

Należności z tytułu dostaw i usług i inne 
należności w walucie  61  17  25 108   68   
Kurs waluty 31.12.2007  3,5820  2,4350 0,014188   4,8688   
po przeliczeniu na PLN  946  218  42  356   330   - 
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik 
finansowy         
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 5%  47  11  2  18   17   - 
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 10%  95  22  4  36   33   - 
   
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik 
finansowy         
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 5%  (47)  (11)  (2)  (18)  (17)  
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 10%  (95)  (22)  (4)  (36)  (33)  

      

2007-12-31 Razem W walucie 
EUR 

W walucie 
USD 

W walucie 
HUF 

W walucie 
GBP 

W walucie 
JPY 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe w walucie  105  18    28   31 960 
Kurs waluty 31.12.2007  3,5820  2,4350    4,8688   0,021728 
po przeliczeniu na PLN   1 250  375  45  -   135   695 
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik 
finansowy         
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 5%  (63)  (19)  (2)  -   (7)  (35)
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 10%  (125)  (37)  (4)  -   (14)  (70)
   
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik 
finansowy         
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 5%  63  19  2  -   7   35 
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 10%  125  37  4  -   14   70 
       

Ekspozycja bilansowa na ryzyko kursowe Razem W walucie 
EUR

W walucie 
USD 

W walucie 
HUF 

W walucie 
GBP 

W walucie 
JPY 

zmiana kursu waluty, wpływ na wynik 
finansowy per saldo   
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 5%  (15)  (8)  (0)  18   10   (35)
skutek w tys. zł, gdy wzrost kursu o 10%  (30)  (16)  (0)  36   20   (70)
zmiana kursu waluty, wpływ na wynik   
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finansowy per saldo 
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 5%  15  8  0  (18)  (10)  35 
skutek w tys. zł, gdy spadek kursu o 10%  30  16  0  (36)  (20)  70 

 
Zarządzanie ryzykiem kapitałowym  
 
Celem zarządzania ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności ELZAB S.A. do 
kontynuowania działalności tak, aby możliwe było realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy oraz 
utrzymywanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu. 
 
ELZAB S.A. monitoruje kapitał przy pomocy wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia 
oblicza się jako stosunek zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału. Zadłużenie netto oblicza 
się jako sumę zobowiązań (kredyty, zobowiązania handlowe i pozostałe) pomniejszoną o środki 
pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału oblicza się jako sumę kapitału własnego 
oraz zadłużenia netto. 
 
Wskaźnik zadłużenia wynosi odpowiednio: 30.06.2008 31.12.2007 
Zobowiązania ogółem 10 036 12 040
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, bez środków finansowych o ograniczonej możliwości 
dysponowania 899 1 347
Razem zadłużenie netto 9 137 10 693
Kapitał własny ogółem 36 818 45 644
Kapitał ogółem 45 955 56 337
Wskaźnik zadłużenia % 19,88 18,98

 

5. Podstawowe wskaźniki finansowe 
 
Podstawowe wskaźniki finansowe ELZAB S.A.  1.01 - 30.06.2008 1.01-31.12.2007 1.01 - 30.06.2007 
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto% 40,44 40,34 41,24
2 Wskaźnik rentowności netto % -25,34 10,09 14,14
3 Rentowność kapitału własnego ROE % -16,61 12,54 8,57
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % -12,27 9,16 6,01
5 Wskaźnik bieżącej płynności 3,58 2,88 2,40
6 Wskaźnik wysokiej płynności 2,31 1,88 1,56
7 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 26,14 26,96 29,89

1 zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży % 
2 zysk netto / przychody netto ze sprzedaży % 
3 zysk netto / kapitał własny %* 
4 zysk netto / suma aktywów %* 
5 aktywa obrotowe* / zobowiązania krótkoterminowe* 
6 aktywa obrotowe-zapasy-rozliczenia międzyokresowe kosztów */ zobowiązania krótkoterminowe* 
7 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* / suma aktywów* 

 * (stan na początek okresu + stan na koniec okresu)/2 
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II. WIELKOŚĆ I RODZAJE KAPITAŁÓW SPÓŁKI 

1. Kapitał własny 
 
Kapitał własny Spółki na 30.06.2008 r. obejmuje (w tys. zł): 
 

• kapitał podstawowy     22 143 
• akcje własne      - 1 996 
• kapitały zapasowe     19 752 
• skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych    3 769 
• strata netto bieżącego roku obrotowego  - 6 850 
• Razem       36 818 

 

2. Rozliczenie wyniku finansowego z lat poprzednich 
 
Zgodnie z Uchwałą Nr 6 ZWZ z dnia 25 czerwca 2008 r. zysk netto za 2007 r. w kwocie 
5 629 884,75 zł został w całości przekazany na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. 

3. Struktura własnościowa kapitału 
 
Struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne 
co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na 30.06.2008 r. 
i według posiadanej przez ELZAB S.A. wiedzy jest następująca: 
 

BBI CAPITAL NFI S.A.   4 780 570 szt. akcji - 29,62 % kapitału 
      4 848 370 głosów  - 27,08 % głosów na WZ 

 
POLSIN PRIVATE Ltd.  2 036 570 szt. akcji - 12,62 % kapitału 
      3 460 850 głosów - 19,33 % głosów na WZ 
 
Janusz Warchoł    1 050 000 szt. akcji  - 6,51 % kapitału 
      1 050 000 głosów  - 5,86 głosów na WZ 
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  999 410 szt. akcji - 6,19 % kapitału 
      999 410 głosów  - 5,58 % głosów na WZ  

 
BBI CAPITAL NFI S.A. i POLSIN PRIVATE Ltd. mają swoich przedstawicieli w Radzie 
Nadzorczej ELZAB S.A. 
 
Ponadto, wg posiadanej przez ELZAB S.A. wiedzy, BBI CAPITAL NFI S.A. jest 100% 
właścicielem następujących spółek posiadających akcje ELZAB S.A.: 

RELPOL 1 Sp. z o.o.    370 000 szt. akcji - 2,29 % kapitału 



Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. 
Informacja uzupełniająca do skróconego sprawozdania finansowego ELZAB S.A. 

30.06.2008 r. (w tys. zł) 
 

 18

       370 000 głosów - 2,07 % głosów na WZ 
RELPOL 2 Sp. z o.o.    316 190 szt. akcji - 1,96 % kapitału 
       316 190 głosów - 1,77% głosów na WZ 
RELPOL 5 Sp. z o.o.    370 000 szt. akcji - 2,29 % kapitału 
       370 000 głosów - 2,07 % głosów na WZ 

W związku z powyższym bezpośredni i pośredni udział BBI CAPITAL NFI S.A. wynosi łącznie 
36,17% w kapitale ELZAB S.A., co odpowiada 32,97% głosów na WZ. 
 
Ogółem: 
 

• liczba akcji  16 137 050 szt. (442 310 akcji Serii B     
    uprzywilejowanych co do głosu 1:5, wg stanu na 30.06.2008 r.;  

od 01.07.2008 r. liczba akcji uprzywilejowanych wynosi 392 540) 
• liczba głosów na WZA 17 906 290 (wg stanu na 30.06.2008 r.) 

      17 707 210 (od 01.07.2008 r.) 
 

4. Akcje ELZAB S.A. w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej 
 
Ilość akcji będących w posiadaniu Zarządu ELZAB S.A. wg stanu na 30.06.2008 r. i wg 
posiadanej przez Spółkę wiedzy jest następująca: 
 

Jerzy Biernat  Prezes Zarządu   42 590 szt.  
Jerzy Malok  Członek Zarządu   33 150 szt. 
Elżbieta Załóg   Prokurent      3 090 szt. 
Razem        78 830 szt. 
 

Członkom Zarządu w I półroczu 2008 r. nie udzielono pożyczek. 
 
Ilość akcji będących w posiadaniu członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. wg stanu na 
30.06.2008 r. i wg posiadanej przez Spółkę wiedzy jest następująca: 
 

Jerzy Ciesielski        1 800 szt. 
Dariusz Wiatr   128 950 szt. 
Artur Olszewski    19 298 szt. 
Razem    150 048 szt. 

 
Członkom Rady Nadzorczej w I półroczu 2008 r. nie udzielono pożyczek.  
 

5. Zmiana wartości nominalnej akcji i liczby akcji 
 
W dniu 07.01.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w Uchwale Nr 1 wyraziło zgodę na 
zmianę w Statucie Spółki polegającą na zmianie wartości nominalnej i liczby akcji w ten sposób, 
iż każdej dotychczasowej jednej akcji o wartości nominalnej 13,60 złotych odpowiada 10 akcji 
o wartości nominalnej 1,36 złotych.  
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W dniu 08.04.2008 r. ELZAB S.A. otrzymał postanowienie z dnia 31.03.2008 r. wydane przez 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
o zarejestrowaniu powyższej zmiany w Statucie Spółki. Przedmiotowy wpis do KRS został 
dokonany w dniu 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 złotych. 
W dniu 30.04.2008 r. została dokonana wymiana akcji w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. 

6. Konwersje akcji uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela 
 
1. W dniu 07.01.2008 r. Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek akcjonariusza, wyraziła zgodę na 

zamianę 75 sztuk akcji uprzywilejowanych co do głosu (1:5) serii B, na akcje zwykłe na 
okaziciela. W dniu 01.02.2008 r. wymienione akcje uprzywilejowane zostały skonwertowane 
na akcje zwykłe na okaziciela. W dniu 19.02.2008 r. zostały zasymilowane z akcjami 
będącymi w obrocie giełdowym oraz w tym samym dniu zostały dopuszczone do obrotu 
giełdowego.  

2. W dniu 13.05.2008 r. Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek 45 akcjonariuszy, wyraziła zgodę 
na zamianę 49 770 sztuk akcji uprzywilejowanych co do głosu (1:5) serii B, na akcje zwykłe 
na okaziciela. W dniu 01.07.2008 r. wymienione akcje uprzywilejowane zostały 
skonwertowane na akcje zwykłe na okaziciela. W dniu 28.07.2008 r. zostały zasymilowane 
z akcjami będącymi w obrocie giełdowym oraz w tym samym dniu zostały dopuszczone do 
obrotu giełdowego. 

7. Obciążenia akcji  
 
W dniu 27.11.2007 r. ELZAB S.A. otrzymał zawiadomienie od BBI CAPITAL NFI S.A., iż na 
mocy Umowy Przelewu na Zabezpieczenie, BBI CAPITAL NFI S.A. dokonał bezwarunkowego 
przelewu praw do dywidendy przysługującej BBI CAPITAL NFI S.A. z tytułu posiadanych akcji 
ELZAB S.A. na rzecz Banku BPH S.A. BBI CAPITAL NFI S.A. jest nadal podmiotem 
zobowiązanym do wykonywania obowiązków z tytułu obciążonych akcji. 

8. Skup akcji własnych w celu umorzenia 
 
ELZAB S.A. wykonując Uchwałę nr 4 NWZ z dnia 07.01.2008 r. dotyczącą skupu akcji 
własnych w celu umorzenia rozpoczął skup akcji z dniem 31.01.2008 r.  
 
W dniu 29.07.2008 r. Zarząd podjął Uchwałę Nr 31/2008 na mocy której, w związku z treścią 
uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie: 
zmiany uchwały nr 4 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu 
ich umorzenia, postanowił zakończyć z dniem 31 lipca 2008 r. skup akcji własnych w celu ich 
umorzenia.   
Z dniem 31 lipca 2008 r. zamknięty został „Program nabywania akcji własnych przez Zakłady 
Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w celu ich umorzenia”, przyjęty uchwałą Zarządu nr 
6/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r., a następnie zmieniony uchwałą Zarządu nr 29/2008 z dnia 2 
lipca 2008 r. 
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ELZAB S.A. nabyła łącznie 405 662 sztuk akcji własnych w celu umorzenia, stanowiących 2,514 
% kapitału zakładowego i dających 405 662 głosy (2,291 %) na WZA. Średnia cena zakupionych 
akcji wyniosła 4,913 zł. 
 

III. INFORMACJA O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO 
BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 
Rada Nadzorcza w dniu 15.05.2008 r. dokonała wyboru do przeglądu oraz badania sprawozdań 
finansowych ELZAB S.A. i Grupy ELZAB w 2008 r. Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych 
dr Piotr Rojek Sp. z o.o.  
 
W dniu 19.06.2007 r. zostały zawarte umowy z Kancelarią Porad Finansowo-Księgowych dr 
Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na przegląd śródroczny i badanie rocznego 
jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
odpowiednio za I półrocze 2008 r. i za 2008 r. 
Łączna kwota wynagrodzenia netto wynikająca z w/w umów wynosi 60 tys. zł. 
 
ELZAB S.A. w I półroczu 2008 r., na podstawie umów podpisanych z BDO Numerica S.A., 
wypłaciła wynagrodzenie netto w kwocie: 
- 59 tys. zł za badanie rocznych sprawozdań finansowych ELZAB S.A. i Grupy ELZAB za 
2007 r., 
- 24 tys. zł za doradztwo w zakresie stosowania MSR, 
- 15 tys. zł za weryfikację Zakładowej Polityki Rachunkowości, 
- 105 tys. zł za przeprowadzenie Due Diligence Spółek. 
 

IV. INFORMACJA O ZNACZĄCYCH UMOWACH  
   
Znaczącymi wieloletnimi umowami w działalności Spółki są: 
 
1. Umowy o współpracy w zakresie obrotu towarowego zawarte w 1998 r. z następującymi 

podmiotami, które pełnią rolę dystrybutorów produktów Spółki: 
• GENEZA SYSTEM S.A. Tarnowskie Góry – region Katowic, Bielska, Krakowa, 

Kielc, Częstochowy, Sieradza, 
• SYRIUSZ Sp. z o.o. Rzeszów – region Krosna, Nowego Sącza, Przemyśla, 

Rzeszowa, Tarnowa, Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina, Tarnobrzegu, Zamościa, 
• ZETO Białystok Sp. z o.o. – region Białegostoku, Łomży, Suwałk, Olsztyna, 
• INFORMATYK Sp. z o.o.- region Gorzowa Wielkopolskiego, Koszalina, 

Szczecina. 
Do umów tych corocznie zawierane są aneksy, które określają prognozowany poziom obrotów na 
dany rok. 
 
2. Umowa o współpracy zawarta z MICRA METRIPOND KFT z siedzibą na Węgrzech, 
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przedmiotem której jest sprzedaż produktów, realizacja usług gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych produktów ELZAB S.A. na rynku węgierskim. 

 
3. Umowa o kompleksowej współpracy w zakresie obrotu towarowego zawarta 

z MEDESA Sp. z o.o., która określa zasady współpracy w zakresie wzajemnego zakupu 
i dalszej odsprzedaży towarów wytwarzanych lub dystrybuowanych przez strony umowy. 

 
4. Umowy Kredytowe: 

• Umowa o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji zawarta w dniu 
17.03.2006 r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Kredyt udzielony 
został w kwocie 5 500,0 tys. zł z terminem spłaty w miesięcznych ratach do 
28.02.2016 r. 

   Kredyt przeznaczony został na częściowe sfinansowanie zakupu nieruchomości w 
   Suchym Lesie k/Poznania.  

• Umowa o kredyt w rachunku bankowym zawarta w dniu 09.04.2004 r. 
(z aneksami) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Limit kredytu 
wynosi 6 000 tys. zł z terminem spłaty do 07.05.2009 r.   

 Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności.  
• Umowa zawarta w dniu 28.07.2005 r.(z aneksami) z PEKAO S.A. CKK w 

Katowicach o kredyt Zaliczka w formie odnawialnego limitu. Kredyt ten może 
być wykorzystywany do 31.07.2009 r. Spłata kredytu powinna nastąpić do dnia 
15 stycznia 2010 r. Maksymalny poziom zadłużenia wynosi 1 500 tys. zł.  
 

5. Umowy ubezpieczenia  
• Umowa Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu 

Odpowiedzialności Cywilnej Członków Organów Spółki Kapitałowej obejmująca 
swoim zakresem Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Prokurenta zawarta w 
AIG Europe S.A., 

• Umowa Ubezpieczenia mienia Spółki zawarta w Commercial Union Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.  

 
6. Umowa Emisyjna 

W dniu 17.04.2008 r. została podpisana Umowa Emisyjna pomiędzy ELZAB S.A. a Bankiem 
Polska Kasa Opieki S.A. 
Na mocy Umowy Emisyjnej ELZAB S.A. może zlecić Pekao S.A. zorganizowanie i obsługę 
Emisji Obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000.000 zł (trzydzieści 
milionów złotych). Umowa została zawarta na okres 3 lat od dnia jej podpisania.  
Pozyskane w ten sposób dodatkowe finansowanie w formie obligacji przeznaczone będzie na 
realizację strategii rozwoju ELZAB S.A. i Grupy ELZAB na lata 2008-2010 zatwierdzonej 
przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23.01.2008 r. (raport bieżący nr 4/2008). 

 

V. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE  
 
Kwota zobowiązań warunkowych wg stanu na 30.06.2008 r. wynosi 66 tys. zł, w tym: 
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Na rzecz podmiotów powiązanych: 
a)  Nie występuje. 
 
Na rzecz pozostałych podmiotów: 
a) zabezpieczenie wekslowe umów leasingowych zawartych z Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. 

w Warszawie na zakup samochodów osobowych       66 tys. zł. 
 
 
 
 
 
 
Jerzy Biernat – Prezes Zarządu 
 
 
Jerzy Malok – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu 
 
 
Jan Chadam – Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Finansowych 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skrócone sprawozdania Spółek  

nie objętych konsolidacją 
 

ELZAB SOFT Sp. z o.o. 
 

 ORHMET Sp. z o.o. 
 

za I półrocze 2008 r. 
 



GRUPA ELZAB PSr I półrocze 2008 w tys. zł

Skrócone sprawozdania Spółek, które nie są objęte konsolidacją

BILANS               (tys. zł)
 wg. stanu na 

30.06.2008 
 wg. stanu na 

30.06.2008 

AKTYWA  ELZAB SOFT 
Sp. z o.o. 

 ORHMET      
Sp. z o.o. 

A.  Aktywa trwałe (długoterminowe) 13 0 
1. Rzeczowe aktywa trwałe 11 
2. Wartości niematerialne 2 
4. Długoterminowe aktywa finansowe
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6. Długoterminowe należności
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 211 225 
1. Zapasy 35 91 
2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe 172 9 
3. Należności z tytułu podatku dochodowego
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 125 
C. Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży

Aktywa razem 224 225 

PASYWA  ELZAB SOFT 
Sp. z o.o. 

 ORHMET      
Sp. z o.o. 

A.  Kapitał własny 32 172 
1. Kapitał podstawowy 500 50 
2. Akcje własne
3. Kapitały zapasowe 40 223 
4. Zyski zatrzymane, w tym: -508 -101 
        4.1. Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych -529 
        4.2. Zysk/strata netto bieżącego roku obrotowego 21 -101 
B. Zobowiązania długoterminowe 0 0 
1. Rezerwy
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3. Długoterminowe kredyty bankowe
C. Zobowiązania krótkoterminowe 192 53 
1. Rezerwy 23 
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe
3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych
4. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 192 30 
5. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Pasywa razem 224 225 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT               (tys. zł)
 01.01.2008-
30.06.2008 

 01.01.2008-
30.06.2008 

 WARIANT KALKULACYJNY   ELZAB SOFT 
Sp. z o.o. 

 ORHMET      
Sp. z o.o. 

 DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 
A.  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 448 86 
B.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 336 109 
C.  Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A–B) 112 -23 
D.  Koszty sprzedaży 46 
E.  Koszty ogólnego zarządu 86 41 
F.  Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E) 26 -110 
G.  Pozostałe przychody 1 41 
H.  Pozostałe koszty 1 32 
I.  Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H) 26 -101 
J.  Przychody finansowe
K.  Koszty finansowe
L.  Zysk/strata brutto (I+J-K) 26 -101 
M.  Podatek dochodowy 5 
N.  Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M) 21 -101 
O. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej 0 0O. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej 0 0 
P. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+O) 21 -101 
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