
UCHWAŁA NR 6/05/2014 

Rady Nadzorczej  

Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu 

z dnia 28 maja 2014 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny sytuacji Zakładów Urządzeń Komputerowych 

ELZAB S.A. i Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 1 stycznia 

2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

 

 

§ 1. 

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. 

(dalej „Spółka”, „ELZAB” lub „ZUK ELZAB”), działając zgodnie z art. 382 Kodeksu spółek 

handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, jak również Regulaminu Rady Nadzorczej, 

po dokonaniu oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB z rok obrotowy 2013, 

zatwierdza przedstawioną poniżej ocenę sytuacji, która zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW (Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów 

Wartościowych S.A. w Warszawie), zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Spółki. 

 

                                  ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI ZUK ELZAB S.A.  

                                          I GRUPY KAPITAŁOWJ ELZAB  

                                              ZA ROK OBROTOWY 2013  

 

1. Ocena sytuacji Spółki 

 

Na wstępie należy zauważyć, że Spółka ELZAB osiągnęła w 2013 r. rekordowe wyniki, 

najwyższe w historii Spółki. Przychody ze sprzedaży wyniosły 104 002 tys. zł i były o 53% 

wyższe w stosunku do sprzedaży osiągniętej w 2012 r., natomiast zysk netto wypracowany 

przez Spółkę w 2013 r. wyniósł 12 897 tys. zł i był 4,5 razy wyższy niż osiągnięty w roku 

porównywalnym. 

Należy wskazać, iż tak imponujący wynik jest  skutkiem sprzedaży małych i średnich kas dla 

nowych podatników w I połowie 2013 r., jak również zwiększonym popytem na urządzenia 

fiskalne i sprzęt do automatycznej identyfikacji. Zwiększony popyt na urządzenia fiskalne 

spowodowany był wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Rozporządzenia Ministra 

Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 

zastosowaniu kas rejestrujących, które wprowadziło próg zwolnienia w ewidencjonowaniu 

przy użyciu kasy fiskalnej na poziomie 20.000 zł, co skutkowało koniecznością zakupu kas 

fiskalnych przez dużą liczbę podmiotów. 

Dobra koniunktura dotyczyła również sprzedaży na rynki zagraniczne w 2013 r. Ogólna 

wartość eksportu w 2013 r. była prawie dwukrotnie wyższa niż w 2012 r. W II półroczu 2013 r. 

Co więcej, ELZAB rozpoczął sprzedaż nowych kas on-line Micra Mini E i Micra Jota E 

dedykowanych na rynek węgierski. Dystrybutorem urządzeń na rynek węgierski, podobnie jak 



w poprzednich latach, jest Spółka zależna MICRA METRIPOND KFT. Wzrost eksportu to jeden 

z kluczowych elementów nowej strategii Spółki, której efekty były zauważalne już w IV 

kwartale 2013 r. na Węgrzech i które będą miały pozytywny wpływ na wyniki w 2014 roku. 

Spółka, tak jak w poprzednich latach, produkowała i sprzedawała różne modele kas i 

drukarek fiskalnych, wag elektronicznych, sprawdzarek cen, drukarek niefiskalnych i drukarek 

etykiet, modemów kasowych i multiplekserów. Kontynuowana była sprzedaż urządzeń 

fiskalnych z kopią elektroniczną. Rozwijała się także sprzedaż sprawdzarek cen z funkcją 

głosową i nowoczesnym wzornictwem oraz odświeżona rodzina wag kalkulacyjnych CAT27. 

Zgodnie z zapewnieniami, Zarząd ELZAB nadal będzie systematycznie dążył do poprawy 

kondycji Spółki. Ubiegły rok był drugim rokiem głębokiej restrukturyzacji, w której 

przeprowadzono szereg działań mających na celu poprawę rentowności Spółki oraz 

efektywności prowadzonej działalności. Efekty niniejszych procesów są widoczne. 

Spółka zachowała bardzo dobrą płynność finansową, terminowo spłacała kredyt inwestycyjny 

oraz regulowała zobowiązania wobec dostawców. Wygenerowane nadwyżki gotówki 

lokowane były w obligacjach oraz na lokatach, co pozwoliło osiągnąć dodatkowe wpływy w 

postaci uzyskanych odsetek. Pozytywny wpływ na poziom gotówki miała również 

restrukturyzacja kosztów oraz synergia zakupowa, która ograniczyła w pewnym stopniu 

wydatki pieniężne. 

 

W 2013 r. Dział Rozwoju Spółki ELZAB, opracował nowe produkty przeznaczone dla 

sprzedaży samoobsługowej z uwzględnieniem technologii ważenia, rozpoznawania obrazu, 

przyjmowania płatności gotówkowych i bezgotówkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

systemu. Ponadto przygotował rozszerzenie nowej zintegrowanej platformy sprzętowej i 

nowoczesnej architektury oprogramowania, zastosowanej do tej pory w kasie K10, do 

stosowania w kasach segmentu średniego i systemowych. Nowa platforma pozwoli na 

znaczące obniżenie kosztów wytwarzania produktów przy jednoczesnym zachowaniu 

wysokiej niezawodności oraz funkcjonalności charakterystycznej dla kas produkcji ELZAB. 

 

W 2013 r. ELZAB stał się laureatem wielu prestiżowych konkursów, zdobywając jednocześnie 

najlepsze nagrody przyznawane za wysoką jakość produkowanych urządzeń. Do kolekcji 

nagród dołączyły w ubiegłym roku: 

 

- „Złoty Paragon" dla ELZAB Jota E w plebiscycie czytelników Hurt&Detal, 

-„Perła Rynku FMCG" dla ELZAB Jota E dla czytelników „Wiadomości Handlowych", 

- „Dobry Wzór 2013" dla ELZAB K10 w konkursie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego 

- oraz „Jakość Roku Złoto" (Gazeta Prawna Biznes) dla sprawdzarek cen. 

Istotny wpływ na osiągnięty w 2013 r. sukces miał również wdrożony i zapoczątkowany w 

2012 roku motywacyjny system wynagrodzeń - zarządzania przez cele. Dzięki niemu Spółka 



uzyskała od swoich pracowników pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę poprzez 

realizację celów indywidualnych i finansowych. 

Spółka, wraz z partnerem z Grupy, pracuje i będzie pracowała nad tematami wybiegającymi 

poza ramy rynku fiskalnego. Planuje się dalsze rozszerzanie oferty spółki o kompleksowe 

usługi dedykowane pod potrzeby wymagających kontrahentów, pozwalające na szersze 

wykorzystanie parku maszynowego, jakim dysponuje ELZAB i podniesienie jakości oraz 

efektywności oferowanych przez ELZAB wyrobów i usług. 

2. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ELZAB 

 

Kondycja Grupy Kapitałowej ELZAB jest także niezwykle satysfakcjonująca. Grupa ELZAB 

również osiągnęła w 2013 r. rekordowe wyniki. Przychody ze sprzedaży Grupy ELZAB w 2013 

r. wyniosły 111 089 tys. zł, i były o 53,6% wyższe w stosunku do sprzedaży osiągniętej w 2012 

r. natomiast wynik finansowy netto Grupy ELZAB wyniósł 12 932 tys. zł i był o 339,7% wyższy 

w porównaniu do 2012 r. Należy oczywiście zauważyć, iż sytuacja finansowa Grupy ELZAB jest 

w głównej mierze wyznaczana przez podmiot dominujący. 

 

Dobra koniunktura dotyczyła nie tylko sprzedaży na rynkach krajowych, ale również - 

zagranicznych w 2013 r. W ubiegłym roku wartość sprzedaży na rynkach zagranicznych Grupy 

Kapitałowej ELZAB wyniosła 12 503 tys. zł, co stanowi 11,3% wartości sprzedaży ogółem. 

 

Uwagi z pkt 1 dotyczące uwarunkowań społeczno-prawnych leżących u podstaw rozwoju 

Grupy w 2013 r., jak również kondycji podmiotu dominującego i spółek zależnych zachowują 

aktualność w odniesieniu do Grupy Kapitałowej. 

3. Podsumowanie 

 

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest zadowalająca i nie istnieje niepewność 

co dalszej kontynuacji działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB. Jednocześnie 

Rada Nadzorcza ocenia, że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej oraz system 

zarządzania ryzykiem pozwala na prawidłowe i rzetelne prowadzenie rachunkowości i 

sprawozdawczości, która przedstawia rzeczywistą sytuację Spółki oraz Grupy 

Kapitałowej ELZAB. Bieżące monitorowanie wyników i analiza danych pozwalają 

zapobiegać zagrożeniom i w skuteczny sposób ograniczyć ewentualne ryzyko. 

 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu, która zmierza do wzmocnienia 

pozycji Spółki na rynku. 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 



Uchwała została podjęta w trybie jawnym.  

 

Uchwała została podjęta głosami:                                                                      

za uchwałą  -                                                                                                                       

przeciw uchwale - 

wstrzymujących się - 

 

 

 

 

Pan Jacek Papaj  _________________ 

Pan Andrzej Wawer   _________________ 

Pan Jacek Pulwarski  _________________ 

Pan Waldemar Tevnell _________________ 

Pan Grzegorz Należyty _________________ 

Pan Krzysztof Morawski ________________ 


