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Rozdział VIII 
Informacje dodatkowe

1.  Raport Kwartalny za I kwartał 2004 roku

Formularz SA-Q 1/2004

 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z §57 ust. 1, pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. 
- Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
podaje do wiadomości raport kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2004
 dnia 2004-05-05
 (data przekazania)

Lp. WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartały
narastająco

2004
okres od 

2004-01-01
do 

2004-03-31

1 kwartały
narastająco

2003
okres od 

2003-01-01
do 

2003-03-31

1 kwartały
narastająco

2004
okres od 

2004-01-01
do 

2004-03-31

1 kwartały
narastająco

2003
okres od 

2003-01-01
do 

2003-03-31

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 13 544 12 329 2 825 2 572

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 403 769 501 160
III. Zysk (strata) brutto 2 246 778 469 162
IV. Zysk (strata) netto 1 720 399 359 83
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 082 1 052 2 757 222

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -12 427 -134 -2 619 -28

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -72 -15
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 655 846 138 178
IX. Aktywa razem 64 839 52 911 13 663 11 150
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 038 18 533 6 330 3 905
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 27 065 15 077 5 703 3 177
XIII. Kapitał własny 34 801 34 378 7 333 7 244
XIV. Kapitał zakładowy 17 218 17 218 3 628 3 628
XV. Liczba akcji 1 251 546 1 251 546 1 251 546 1 251 546
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,37 0,32 0,29 0,07

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł / EUR) 1,76 0,37

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 27,81 27,47 5,86 5,79

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł / EUR) 24,16 5,09
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BILANS

Lp.
Wyszczególnienie

stan na 
2004-03-31 

koniec 
kwartału 

2004

stan na
2003-12-31 

koniec
 poprz. 

kwartału 
2003

stan na
2003-03-31 

koniec 
kwartału 

2003

stan na
2002-12-31 

koniec 
poprz. 

kwartału 
2002

1 2 3 4 5
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 30 518 18 991 21 477 19 084
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 290 1 901 1 758 1 870

- wartość firm 248 265 316 333
2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 014 10 257 11 026 11 404
4. Inwestycje długoterminowe 17 753 6 416 8 004 4 654
4.1. Nieruchomości 87 87
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 17 666 6 329 8 004 4 654
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 675 6 324 7 999 4 649
b) w pozostałych jednostkach 15 991 5 5 5
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 461 417 689 1 156
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 461 417 689 1 086
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 70
II. Aktywa obrotowe 34 321 35 997 31 434 30 969
1. Zapasy 11 253 9 339 9 634 7 820
2. Należności krótkoterminowe 18 644 22 954 18 735 18 062
2.1. Od jednostek powiązanych 8 190 5 609 5 055
2.2. Od pozostałych jednostek 10 454 17 345 13 680 18 062
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 711 3 056 1 996 4 579
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 711 3 056 1 996 4 579
b) w pozostałych jednostkach 538 3 967
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 711 3 056 1 458 612
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 713 648 1 069 508
A k t y w a   r a z e m 64 839 54 988 52 911 50 053
P a s y w a
I. Kapitał własny 34 801 33 081 34 378 33 979
1. Kapitał zakładowy 17 218 17 218 17 218 17 218
4. Kapitał zapasowy 11 185 11 185 11 168 11 166
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 3 461 3 461 3 477 3 479
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 217 2 116 -159
8. Zysk (strata) netto 1 720 1 217 399 2 275
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 038 21 907 18 533 16 074
1. Rezerwy na zobowiązania 2 396 2 458 2 079 1 655

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 48 57 128 145

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 764 1 781 1 444 1 420
a) długoterminowa 1 093 1 093 819 789
b) krótkoterminowa 671 688 625 631
1.3. Pozostałe rezerwy 584 620 507 90
b) krótkoterminowe 584 620 507 90
3. Zobowiązania krótkoterminowe 27 065 17 477 15 077 13 501
3.1. Wobec jednostek powiązanych 109 77 93 58
3.2. Wobec pozostałych jednostek 26 358 16 898 14 629 13 150
3.3. Fundusze specjalne 598 502 355 293
4. Rozliczenia międzyokresowe 577 1 972 1 377 918
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 577 1 972 1 377 918
a) długoterminowe 553 570 756 777
b) krótkoterminowe 24 1 402 621 141
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Lp. 1 2 3 4 5
P a s y w a   r a z e m 64 839 54 988 52 911 50 053
Wartość księgowa 34 801 33 081 34 378 33 979
Liczba akcji 1 251 546 1 251 546 1 251 546 1 251 546
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 27,81 26,43 27,47 27,15
Rozwodniona liczba akcji 1 440 304 1 431 093
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 24,16 23,12

POZYCJE POZABILANSOWE

Lp. Wyszczególnienie

stan na 
2004-03-31 

koniec 
kwartału

2004

stan na
2003-12-31 

koniec 
poprz. 

kwartału 
2003

stan na
2003-03-31 

koniec 
kwartału  

2003

stan na
2002-12-31 

koniec 
poprz. 

kwartału  
2002

2. Zobowiązania warunkowe 6 422 422 4 922 4 922
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 6 422 422 4 922 4 922

- zabezpieczenie umowy leasingowej 422 422 422 422
- zabezpieczenie kredytu - hipoteka kaucyjna 6 000
- zabezpieczenie kredytów i pożyczek 4 500 4 500

Pozycje pozabilansowe, razem 6 422 422 4 922 4 922

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.
Wyszczególnienie

1 kwartał 2004 
okres

od 2004-01-01
 do 2004-03-31

1 kwartał 2003 
okres

od 2003-01-01
 do 2003-03-31

1 2 3

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 13 544 12 329

- od jednostek powiązanych 2 065 1 732
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 986 10 628
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 558 1 701
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 156 8 550

- od jednostek powiązanych 1 272 1 102
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 849 7 057
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałó 1 307 1 493
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 4 388 3 779
IV. Koszty sprzedaży 440 708
V. Koszty ogólnego zarządu 1 870 1 916
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 078 1 155
VII. Pozostałe przychody operacyjne 825 669
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 1
2. Dotacje 2
3. Inne przychody operacyjne 817 668
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 500 1 055
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 69 667
3. Inne koszty operacyjne 431 388
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 403 769
X. Przychody finansowe 232 38
2. Odsetki, w tym: 202 17
5. Inne 30 21
XI. Koszty finansowe 392 29
1. Odsetki, w tym: 16
4. Inne 392 13
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 2 243 778
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 3
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Lp. 1 2 3
1. Zyski nadzwyczajne 3
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 2 246 778
XV. Podatek dochodowy 526 379
a) część bieżąca 579
b) część odroczona -53 379
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 1 720 399

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 538 250
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 251 546 1 251 546
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,03 0,2
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 1 440 304
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,76

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Lp. Wyszczególnienie

1 kwartał 2004 
okres

od 2004-01-01
 do 2004-03-31

1 kwartał 2003 
okres

od 2003-01-01
 do 2003-03-31

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 081 33 979

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 33 081 33 979

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 17 218 17 218
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 17 218 17 218
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 185 11 166
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2
a) zwiększenia (z tytułu) 2

- likwidacja, sprzedaż środków trwałych 2
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 185 11 168
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 461 3 479
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2
b) zmniejszenia (z tytułu) 2

- likwidacja, sprzedaż środków trwałych 2
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 461 3 477
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 217 2 116
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 217 2 275

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 1 217 2 275

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 217 2 275
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -159

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych -159

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -159
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 217 2 116
8. Wynik netto 1 720 399
a) zysk netto 1 720 399
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 34 801 34 378

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.
Wyszczególnienie

1 kwartał 2004 
okres

od 2004-01-01
 do 2004-03-31

1 kwartał 2003 
okres

od 2003-01-01
 do 2003-03-31

1 2 3
I. Zysk (strata) netto 1 720 399
II. Korekty razem 11 362 653
2. Amortyzacja 634 729
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Lp. 1 2 3
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 340
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -53 -3
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 23 49
6. Zmiana stanu rezerw -62 370
7. Zmiana stanu zapasów -1 914 -1 814
8. Zmiana stanu należności 4 310 -673

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 9 588 1 647

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 504 418
11. Inne korekty -70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 13 082 1 052
I. Wpływy 4 708 3 434

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 6 1

3. Z aktywów finansowych, w tym: 4 702 3 433
a) w jednostkach powiązanych 4 649

- zbycie aktywów finansowych 4 649
b) w pozostałych jednostkach 53 3 433

- zbycie aktywów finansowych 3 429
- odsetki 53 4

II. Wydatki -17 135 -3 568

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych -809 -218

3. Na aktywa finansowe, w tym: -15 986 -3 350
a) w jednostkach powiązanych -15 986 -3 350

- nabycie aktywów finansowych -15 986 -3 350
4. Inne wydatki inwestycyjne -340
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -12 427 -134
II. Wydatki -72
4. Spłaty kredytów i pożyczek -72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -72
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 655 846
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 655 846
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 056 612
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 711 1 458

Informacja dodatkowa do SA-Q za I kwartał 2004 r.

§61 pkt. 4 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - zasady przyjęte 
przy sporządzeniu raportu, w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz 
informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których 
mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów. 
Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości przedstawione zostały w SA-R 2003 opublikowanym w dniu 
8 marca 2004 roku. W I kwartale 2004 r. nie dokonano zmian w zasadach wyceny. Wartości wykazane w okresach 
poprzednich są porównywalne.

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31.03.2004 r. jest następujący:

- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy dla zwalnianych pracowników 224
- ekwiwalent za niewykorzystane urlopy 111
- zarachowane koszty (w tym: premia kwartalna)  79
- fundusz gwarancyjny  47
RAZEM 461



Rozdział VIII – Informacje dodatkowe ZUK ELZAB S.A.

268  Prospekt Emisyjny
  

ZUK ELZAB S.A. Rozdział VIII – Informacje dodatkowe

Prospekt Emisyjny  269

W I kwartale 2004 r. nastąpiły następujące zmiany znaczących rezerw i odpisów aktualizujących:
odpisy aktualizujące należności (łącznie z wekslowymi) i odsetki od nieterminowych zapłat 

- utworzenie 138
- rozwiązanie / wykorzystanie 139

rezerwa na podatek dochodowy 
- rozwiązanie z tytułu ulg inwestycyjnych  7

rezerwa na koszty przyszłego okresu
- utworzenie  34
- rozwiązanie / wykorzystanie  77

zwiększenie rezerw z tytułu
- premii kwartalnej 302
- funduszu gwarancyjnego 120

rozwiązanie / wykorzystanie rezerw z tytułu:
- wynagrodzeń za racjonalizację 115
- odpraw dla zwalnianych pracowników  17
- trudno zbywalnych wyrobów i półfabrykatów  6

§61 pkt. 4 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - 
zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem 
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

I kwartał 2004 roku charakteryzował się niekorzystną sytuacją na rynku urządzeń fiskalnych. Jest to kolejny rok, 
w którym rynek wykazywał tylko umiarkowany wzrost popytu w styczniu, a zaznaczył się ponownym spadkiem 
popytu w lutym.
W tej sytuacji za szczególnie istotne należy uznać wprowadzenie z powodzeniem nowej, małej kasy ELZAB Mini, 
która w przeciągu kilku tygodni została sprzedana w liczbie 1000 sztuk. Ten sukces spowodował jednocześnie typowe 
zjawisko spadku popytu na produkty z dotychczasowej oferty co odbiło się na wynikach sprzedaży kasy ELZAB Jota, 
choć spadek i tak był mniejszy niż można było się obawiać. Zrealizowano plany sprzedaży kas ELZAB Alfa, drukarek 
ELZAB Omega i wag ELZAB Prima, a znacznie przekroczono krajową sprzedaż szuflad kasowych z rodziny ELZAB 
Gamma. Utrzymano poziom sprzedaży akcesoriów. Sytuacja na rynku wymusiła natomiast przywrócenie promocji 
cenowej na kasy systemowe ELZAB Delta. Także w związku z otrzymaniem przez część taksówkarzy odroczeń do 
końca kwietnia br. w tym kwartale nie wzrosło jeszcze spodziewane zainteresowanie kasą ELZAB Teta.

Przedstawiona powyżej sytuacja na rynku urządzeń fiskalnych i prowadzona przez Spółkę strategia sprzedaży 
w I kwartale br. pozwoliła osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 13 544 tys. zł.
Poniesione koszty bezpośrednie po uwzględnieniu zmiany stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych oraz 
wartości sprzedanych towarów i materiałów stanowiły podstawę do ustalenia wyniku brutto na sprzedaży i osiągnięcia 
rentowności sprzedaży w wysokości 32,4%. Konsekwentnie prowadzona polityka oszczędności kosztów sprzedaży 
i kosztów ogólnych przyniosła efekty w postaci wygenerowania zysku ze sprzedaży w wysokości 2 078 tys. zł. 
Wynik ten stanowi 15,3% wartości zrealizowanych przychodów. Dodatnie saldo pozostałej działalności operacyjnej 
obejmujące odpisy aktualizujące wartości aktywów niefinansowych i ich przywrócenie oraz uzyskiwane przychody 
z dzierżaw wpłynęło na poprawę wyniku do wysokości 2 403 tys. zł.
Wynik ten obciążony został ujemnym saldem przychodów i kosztów finansowych. Zasadniczą część przychodów 
finansowych stanowią odsetki naliczone odbiorcom i odsetki od lokat oraz korekta odpisów aktualizujących odsetki 
od należności głównych. Koszty finansowe obciążyła nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi 
wynikająca głównie z realizacji płatności związanych z transakcją zakupu udziałów w spółkach MEDESA i MICRA 
METRIPOND KFT (przedtem CAMPESA INDUSTRIAL KFT). 

W styczniu 2004 r. na majątek Spółki wprowadzone zostały udziały w:
- MEDESA Sp. z o.o. w Warszawie  – udział ELZAB S.A.  100%  - wartość udziałów  8 567 tys. zł,
- MICRA METRIPOND KFT.  – udział ELZAB S.A.  100%  - wartość udziałów  7 263 tys. zł.

Wartości udziałów powiększą koszty związane z transakcjami nabycia.

W dniu 27.02.2004 r. podpisane zostały Aneksy do umów sprzedaży udziałów w spółce DOMATOR OMEGA Sp. 
z o.o. zawartych pomiędzy ELZAB S.A., jako zbywcą a:

- Konsorcjum Handlowym GENEZA SYSTEM S.A. w dniu 12 listopada 2002 r.,
- HOLDING DOMATOR S.A. w dniu 12 listopada 2002 r.,
- HOLDING DOMATOR S.A. w dniu 30 grudnia 2002 r.,

jako nabywcami.
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Na podstawie w/w umów cena nabycia udziałów ma zostać uiszczona w 36 miesięcznych ratach, a przejście 
udziałów na nabywców miało nastąpić po zapłacie ostatniej raty tj. 31 stycznia 2006 r.
W oparciu o podpisane aneksy przejście udziałów na nabywców nastąpiło z dniem 28 lutego 2004 r., a pozostała do 
spłaty należność uiszczana będzie zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami.
ELZAB S.A. była właścicielem 51,17% udziałów w spółce DOMATOR OMEGA Sp. z o.o.
Po podpisaniu w/w aneksów ELZAB S.A. nie posiada już udziałów w tej spółce. 

W wyniku osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów na ich realizację w I kwartale 2004 roku Spółka 
osiągnęła zysk brutto w wysokości 2 246 tys. zł.
Wynik ten obciążony został podatkiem dochodowym w części bieżącej i odroczonej.
Na wysokość odroczonej części podatku dochodowego (-53 tys. zł) miało wpływ rozwiązanie rezerw na odroczony 
podatek dochodowy z tytułu ulg inwestycyjnych zastosowanych w latach 1997-1999, a także ujęcie zmian w dodatnich 
i ujemnych różnicach przejściowych w aktywach i rezerwach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Szczegółowe informacje dotyczące rezerw i stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały 
przedstawione w pierwszej części Informacji dodatkowej.

Informacja dodatkowa do rachunku przepływów pieniężnych

Zmiany stanów należności i zobowiązań oraz rozliczeń międzyokresowych wynikające z transakcji kapitałowych 
takich jak:

- należności
• przedpłata ELZAB S.A. na zakup udziałów w spółkach MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND KFT

31.12.2003 31.03.2004 zmiana
5 271 0 -5 271

• należność z tytułu sprzedaży udziałów w spółce DOMATOR OMEGA Sp. z o.o.

31.12.2003 31.03.2004 zmiana
0 2 660 + 2 660

- zobowiązania
• przedpłata MWCR S.p.A. na objęcie akcji w podwyższonym kapitale z tytułu publicznej subskrypcji

31.12.2003 31.03.2004 zmiana
0 4 745 + 4 745

• zobowiązanie z tytułu zakupu udziałów w spółkach MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND KFT

31.12.2003 31.03.2004 zmiana
0 5 552 + 5 552

- rozliczenia międzyokresowe (i przychody przyszłych okresów)
• przeksięgowanie przedpłaty na zakup udziałów DOMATOR OMEGA Sp. z o.o. w związku z transakcją 

sprzedaży przez ELZAB S.A. tych udziałów

31.12.2003 31.03.2004 zmiana
1 341 0 - 1 341

W wydatkach na nabycie aktywów finansowych wykazana jest pełna cena nabycia w spółkach MEDESA Sp. z o.o. 
i MICRA METRIPOND KFT – 15 986 tys. zł, a we wpływach z aktywów finansowych pełna cena sprzedaży udziałów 
w spółce DOMATOR OMEGA Sp. z o.o. – 4 649 tys. zł. 

§61 pkt. 4 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - opis 
czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe.

Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe zostały opisane w powyższym punkcie.

§61 pkt. 4 ust. 3 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - 
wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, 
nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta
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Po dniu 31.03.2004 r. nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki Spółki.

§61 pkt. 4 ust. 4 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - 
stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, 
w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych
Spółka nie publikowała prognozy wyników na 2004 r.

§61 pkt. 4 ust. 5 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - 
wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem 
liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów 
z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie 
zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego,
Struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wg stanu na 05.05.2004 r. jest następująca:

MWCR S.p.A. 515 556 szt. akcji - 41,19% kapitału
   522 336 głosów  - 28,21% głosów na WZA

RELPOL 1 Sp. z o.o. 37 000 szt. akcji - 2,95% kapitału
   185 000 głosów - 9,99% głosów na WZA

RELPOL 2 Sp. z o.o. 31 619 szt. akcji - 2,52% kapitału
   158 095 głosów - 8,53% głosów na WZA

RELPOL 5 Sp. z o.o. 37 000 szt. akcji  - 2,95% kapitału
   185 000 głosów - 9,99% głosów na WZA

W związku z tym, że Spółka MWCR S.p.A. jest właścicielem spółek Relpol 1, 2 i 5, posiada ona łącznie 56,73% 
głosów na WZA i 49,63% udziału w kapitale Spółki.

Kolejnym podmiotem posiadającym powyżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA ELZAB S.A. jest:

POLSIN PRIVATE Ltd. 203 657 szt. akcji - 16,28% kapitału
   346 085 głosów - 18,69% głosów na WZA

Ogółem:
 liczba akcji 1 251 546 szt. (150 000 akcji Serii B uprzywilejowanych co do głosów 1:5)
 liczba głosów na WZA 1 851 546 

§61 pkt. 4 ust. 6 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - 
zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające 
i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego 
raportu kwartalnego,
Ilość akcji będących w posiadaniu Zarządu ELZAB S.A. wg stanu na 05.05.2004 r.:

Jerzy Biernat – Prezes Zarządu 2 259 szt. 
Jerzy Malok – Członek Zarządu 2 315 szt.
Stefan Opiela – Członek Zarządu 2 046 szt.
Razem 6 620 szt.

Liczba akcji posiadanych przez Zarząd od momentu opublikowania raportu za IV kwartał 2003 roku nie uległa 
zmianie.

Ilość akcji będących w posiadaniu członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. wg stanu na 05.05.2004 r.:
Jerzy Ciesielski  180 szt.

Liczba akcji posiadanych przez Radę Nadzorczą nie uległa zmianie.

§61 pkt. 4 ust. 7 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) 
- wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: 

a)  postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego 
wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, 
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wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska 
emitenta, 

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi 
odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań 
odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, 
w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich 
przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.

Nie toczą się przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub 
wierzytelności emitenta lub jednostek zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów 
własnych spółki.

§61 pkt. 4 ust. 8 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - 
informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami 
powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku 
roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami 
typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich 
charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od 
niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, 
wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości, z przedstawieniem 
informacji o: 

a)  podmiocie, z którym została zawarta transakcja, 
b)  powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, 
c)  przedmiocie transakcji, 
d)  istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem 

określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności 
odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

W I kwartale 2004 roku Spółka zrealizowała z następującymi podmiotami powiązanymi transakcje przekraczające 
500 000 EURO, co po przeliczeniu wg kursu na 31.03.2004 r. (4,7455) stanowi kwotę 2 372,7 tys. zł.
Z podmiotami powiązanymi (MWCR i POLSIN) nie wystąpiły transakcje przekraczające powyższą kwotę.
Z podmiotami z Grupy Kapitałowej ELZAB S.A.(w tys. zł) wystąpiły następujące transakcje:

GENEZA SYSTEM S.A. Tarnowskie Góry
sprzedaż 2 066 tys. zł

W / w Spółka jest dystrybutorem produktów ELZAB S.A. 
Z GENEZA SYSTEM S.A. nie wystąpiły warunki umów odbiegające od warunków powszechnie stosowanych dla 
umów kupna i sprzedaży.
Pomiędzy ELZAB S.A. a DOMATOR OMEGA Sp. z o.o. nie zachodzą żadne transakcje. Udziały w DOMATOR 
OMEGA zostały zbyte w dniu 27.02.2004 r.
Pomiędzy ELZAB S.A. a MEDESA Sp. z o.o. oraz MICRA METRIPOND KFT (przedtem CAMPESA Industrial KFT) nie 
zachodzą żadne transakcje. 

§61 pkt. 4 ust. 9 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - informacje 
o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu 
gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących 
poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: 

a)  nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
b)  łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona 

lub gwarantowana, 
c)  okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
d)  warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia 

emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, 
e)  charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki.

Spółka oraz podmioty zależne nie udzieliły poręczeń kredytu, pożyczek oraz gwarancji.

§61 pkt. 4 ust. 10 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - inne 
informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku 
finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez 
emitenta. 
Informacje istotne dla oceny wyniku finansowego zostały opisane przy §61 pkt. 4 ust. 1 

§61 pkt. 4 ust. 11 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - 
wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie 
co najmniej jednego kwartału. 
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Następujące czynniki będą miały wpływ na osiągane rezultaty w II kwartale 2004 r.: 
1.  Utrzymanie się popytu na kasę ELZAB Mini.
2.  Wprowadzenie do oferty wag MEDESA (efekt zakupu firmy MEDESA Sp. z o.o.).
3.  Większa gotowość do inwestowania i modernizacji sprzętu w nowych warunkach po 1 maja 2004 przez 

dużych odbiorców sprzętu marki ELZAB.
4.  Rozporządzenie ministra finansów z 23 kwietnia 2004 r., które na skutek zmian przepisów może poszerzyć 

grono użytkowników kas fiskalnych o podmioty objęte obowiązkiem ewidencji przy pomocy kas całej 
sprzedaży, a nie tylko marży handlowej.

5.  Efekty wprowadzenia nowego programu promocyjnego dla dealerów.

Nota objaśniająca do wybranych danych finansowych 

Do przeliczenia wybranych danych finansowych przyjęto następujące kursy EURO:
–  do przeliczenia pozycji aktywów i pasywów średni kurs EURO ogłoszony przez NBP na 31.03.2004 r. 

– 4,7455,
–  do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat za I kwartał średnią arytmetyczną średnich kursów EURO 

ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca I kwartału 2004 r. - 4,7938.

 Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 04-05-05 Jerzy Biernat Prezes Zarządu
 04-05-05 Jerzy Malok Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu
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2.  Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2004 roku

Formularz SA-QS 1/2004

 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zgodnie z §57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. 
- Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280

Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2004
 dnia 2004-05-14
 (data przekazania)

Lp. WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartały
narastająco

2004 
okres od 

2004-01-01
do 

2004-03-31

1 kwartały
narastająco

2003
okres od 

2003-01-01
do 

2003-03-31

1 kwartały
narastająco

2004
okres od 

2004-01-01
do 

2004-03-31

1 kwartały
narastająco

2003
okres od 

2003-01-01
do 

2003-03-31

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 17 488 26 709 3 648 5 572

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 064 499 431 104
III. Zysk (strata) brutto 1 830 159 382 33
IV. Zysk (strata) netto 1 501 -73 313 -15
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 456 -1 221 -307 -257

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 2 930 2 544 617 536

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -511 -108
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 474 812 311 171
IX. Aktywa razem 70 200 70 348 14 793 14 824
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 882 30 201 8 193 6 364
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 35 356 27 015 7 450 5 693
XIII. Kapitał własny 31 318 34 909 6 600 7 356
XIV. Kapitał zakładowy 17 218 17 218 3 628 3 628
XV. Liczba akcji 1 251 546 1 251 546 1 251 546 1 251 546
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,08 0,28 0,64 0,06

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł / EUR) 2,67 0,56

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 25,02 27,89 5,27 5,88

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł / EUR) 21,74 4,58

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną 
akcję (w zł / EUR)
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SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp.
Wyszczególnienie

stan na 
2004-03-31 

koniec 
kwartału  

2004

stan na
2003-12-31 

koniec 
poprz. 

kwartału  
2003

stan na 
2003-03-31 

koniec 
kwartału  

2003

stan na
2002-12-31 

koniec 
poprz. 

kwartału  
2002

1 2 3 4 5
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 31 384 23 066 23 247 20 964
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 132 2 241 1 801 1 870

- wartość firm 248 265 316 333
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanyc 12 663 2 160 2 970
3. Rzeczowe aktywa trwałe 13 194 18 057 17 629 17 933
5. Inwestycje długoterminowe 1 861 146 89 5
5.1. Nieruchomości 87 87
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 774 59 75 5
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 715
b) w pozostałych jednostkach 59 59 75 5
5.4. Inne inwestycje długoterminowe 14
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 534 462 758 1 156
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 534 425 758 1 086
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 37 70
II. Aktywa obrotowe 38 816 40 833 47 101 47 040
1. Zapasy 16 380 10 233 11 976 10 211
2. Należności krótkoterminowe 17 010 26 761 31 376 31 492
2.1. Od jednostek powiązanych 51
2.2. Od pozostałych jednostek 17 010 26 761 31 325 31 492
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 638 3 164 2 196 4 813
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 638 3 164 2 196 4 813
b) w pozostałych jednostkach 538 3 967
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 638 3 164 1 658 846
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 788 675 1 553 524
A k t y w a   r a z e m 70 200 63 899 70 348 68 004
P a s y w a
I. Kapitał własny 31 318 29 618 34 909 33 979
1. Kapitał zakładowy 17 218 17 218 17 218 17 218
4. Kapitał zapasowy 9 858 12 189 12 171 11 166
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 3 461 3 461 3 478 3 479
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -720 -376 2 115 -159
9. Zysk (strata) netto 1 501 -2 874 -73 2 275
II. Kapitały mniejszości 2 577 4 913 4 775
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanyc 199 325 354
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 882 31 505 30 201 28 896
1. Rezerwy na zobowiązania 2 409 2 458 2 079 1 656

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 48 57 128 145

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 777 1 781 1 444 1 420
a) długoterminowa 1 093 1 093 819 789
b) krótkoterminowa 684 688 625 631
1.3. Pozostałe rezerwy 584 620 507 91
b) krótkoterminowe 584 620 507 91
3. Zobowiązania krótkoterminowe 35 356 28 311 27 015 26 322
3.1. Wobec jednostek powiązanych 109 77 146 100
3.2. Wobec pozostałych jednostek 34 644 27 727 26 309 25 929
3.3. Fundusze specjalne 603 507 560 293
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Lp. 1 2 3 4 5
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 117 736 1 107 918
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 117 736 1 107 918
a) długoterminowe 554 570 755 777
b) krótkoterminowe 563 166 352 141
P a s y w a   r a z e m 70 200 63 899 70 348 68 004
Wartość księgowa 31 318 29 618 34 909 33 979
Liczba akcji 1 251 546 1 251 546 1 251 546 1 251 546
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25,02 23,67 27,89 27,15
Rozwodniona liczba akcji 1 440 304 1 431 093
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21,74 20,7

POZYCJE POZABILANSOWE

Lp. Wyszczególnienie

stan na 
2004-03-31 

koniec 
kwartału  

2004

stan na
2003-12-31 

koniec 
poprz. 

kwartału  
2003

stan na
2003-03-31 

koniec 
kwartału  

2003

stan na
2002-12-31 

koniec 
poprz. 

kwartału  
2002

1. Należności warunkowe 12 369 8 800 9 800
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 3 969 1 000 1 000

- pełnomocnictwo dla DOMATORA OMEGI do 
dysponowania rachunkiem GENEZY SYSTEM 1 000 1 000 1 000

- należność z tytułu sprzedaży udziałów 
w DOMATOR OMEG 2 969

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 8 400 7 800 8 800
- hipoteka na nieruchomości 600
- zastaw na wierzytelności osoby fizycznej 400
- poręczenia kredytów bankowych 3 600 5 800 6 800
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem 
bankowym 1 000 1 000 1 000

- gwarancja bankowa na zabezpieczenie dostaw 
surowca 2 800 1 000 1 000

2. Zobowiązania warunkowe 7 880 16 051 17 294 17 494
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 3 464 1 000 1 000

- pełnomocnictwo dla DOMATORA OMEGI do 
dysponowania rachunkiem GENEZY SYSTEM 1 000 1 000 1 000

- zobowiązanie z tytułu nabycia DOMATORA 
OMEGI 2 464

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 880 12 587 16 294 16 494
- zabezpieczenie umowy leasingowej 422 683 683 683
- zabezpieczenie kredytów i pożyczek 3 273 8 022 8 222
- zabezpieczenie kredytu - hipoteka kaucyjna 6 000
- zabezpieczenie gwarancji bankowych 3 131 2 089 2 089
- zabezpieczenie umowy faktoringowej 5 500 5 500 5 500
- zabezpieczenie spłaty przyznanych subsydiów - 
MICRA METRIPOND - hipoteka na nieruchomości 453

- pełnomocnictwo dla DOMATORA OMEGI do 
dysponowania rachunkiem GENEZY SYSTEM 1 000

- nakaz zapłaty z sądu dotyczący Trade Press 
(MEDESA wniosła sprzeciw) 5

Pozycje pozabilansowe, razem 7 880 28 420 26 094 27 294



Rozdział VIII – Informacje dodatkowe ZUK ELZAB S.A.

276  Prospekt Emisyjny
  

ZUK ELZAB S.A. Rozdział VIII – Informacje dodatkowe

Prospekt Emisyjny  277

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp. Wyszczególnienie

1 kwartał 2004 
okres

od 2004-01-01
 do 2004-03-31

1 kwartał 2003 
okres

od 2003-01-01
 do 2003-03-31

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 17 488 26 709

- od jednostek powiązanych 2 2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 118 17 099
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 370 9 610
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 418 21 779

- od jednostek powiązanych 2 2
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 474 12 356
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałó 3 944 9 423
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 5 070 4 930
IV. Koszty sprzedaży 834 1 716
V. Koszty ogólnego zarządu 2 431 2 342
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 805 872
VII. Pozostałe przychody operacyjne 971 692
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 1
2. Dotacje 2
3. Inne przychody operacyjne 958 691
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 712 1 065
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 258 667
3. Inne koszty operacyjne 454 398
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 064 499
X. Przychody finansowe 336 49
2. Odsetki, w tym: 264 18
5. Inne 72 31
XI. Koszty finansowe 2 523 149
1. Odsetki, w tym: 66 92
3. Aktualizacja wartości inwestycji 2 022
4. Inne 435 57
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) -123 399
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 2 406
1. Zyski nadzwyczajne 2 406
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 453 270
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych -30
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 1 830 159
XVIII. Podatek dochodowy 495 318
a) część bieżąca 579 7
b) część odroczona -84 311
XXI. Zyski (straty) mniejszości -166 -86
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 1 501 -73

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 849 347
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 251 546 1 251 546
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,08 0,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 1 440 304
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,67
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Lp. Wyszczególnienie

1 kwartał 2004 
okres

od 2004-01-01
 do 2004-03-31

1 kwartał 2003 
okres

od 2003-01-01
 do 2003-03-31

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 618 33 979

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 29 618 33 979

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 17 218 17 218
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 17 218 17 218
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 12 189 11 166
3.1. Zmiany kapitału zapasowego -2 331 1 005
a) zwiększenia (z tytułu) 1 675 1 005

- aktualizacja udziałów GENEZY SYSTEM 1 675 600
- rezerwa na należności GENEZY SYSTEM 403
- likwidacja, sprzedaż środków trwałych 2

b) zmniejszenia (z tytułu) -4 006
- odpis wartości firmy za 2003 r. -3 448
- niezrealizowana marża na zapasach -35
- strata z tytułu udziałowców mniejszościowych w GENEZA 
SYSTEM -523

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 858 12 171
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 461 3 479
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1
a) zwiększenia (z tytułu) 1

- zaokrąglenia 1
b) zmniejszenia (z tytułu) 2

- likwidacja, sprzedaż środków trwałych 2
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 461 3 478
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 250 2 116
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 275

8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 2 275

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 275
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3 250 -159

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych -3 250 -159

a) zwiększenia (z tytułu) 7 003 -1
- zaokrąglenie -1
- przeniesienie korekt konsolidacyjnych na kapitał zapasowy 2 331
- wycofanie niepodzielonego wyniku DOMATORA OMEGI 
z powodu sprzedaży udziałów Spółki 4 672

b) zmniejszenia (z tytułu) -4 473
- sprzedaż straty jaka przypadała na grupę kapitałową w związku 
z posiadanymi udziałami -2 228

- wycofanie korekt konsolidacyjnych w związku ze sprzedażą 
DOMATORA OMEGI -2 244

- zaokrąglenie -1
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -720 -160
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -720 2 115
9. Wynik netto 1 501 -73
a) zysk netto 1 501
b) strata netto -73
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 31 318 34 909
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp. Wyszczególnienie

1 kwartał 2004 
okres

od 2004-01-01
 do 2004-03-31

1 kwartał 2003 
okres

od 2003-01-01
 do 2003-03-31

I. Zysk (strata) netto 1 501 -73
II. Korekty razem -2 957 -1 148
1. Zyski (straty) mniejszości -166 -86
3. Amortyzacja, w tym: 1 108 1 439

- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej 
wartości firmy jednostek podporządkowanych 453 240

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 340
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -53 43
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 23 49
7. Zmiana stanu rezerw -48 371
8. Zmiana stanu zapasów -6 036 -1 765
9. Zmiana stanu należności 7 103 116

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 9 321 1 381

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 259 -389
12. Inne korekty -14 808 -2 307
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -1 456 -1 221
I. Wpływy 7 782 3 435

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 7 729 2

3. Z aktywów finansowych, w tym: 53 3 433
b) w pozostałych jednostkach 53 3 433

- zbycie aktywów finansowych 3 429
- odsetki 53 4

II. Wydatki -4 852 -891

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych -4 512 -763

5. Inne wydatki inwestycyjne -340 -128
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 930 2 544
I. Wpływy 11
2. Kredyty i pożyczki 11
II. Wydatki -522
4. Spłaty kredytów i pożyczek -475
8. Odsetki -47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -511
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 474 812
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 474 812
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 164 846
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 638 1 658

Informacja dodatkowa do SA-QS za I kwartał 2004 r.

§61 pkt. 4 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - zasady przyjęte 
przy sporządzeniu raportu, w szczególności informację o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz 
informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których 
mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów. 

Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości przedstawione zostały w SA-RS 2003, opublikowanym w dniu 
14 kwietnia 2004 roku. W I kwartale br. nie dokonano zmian w zasadach wyceny.
Skonsolidowane sprawozdanie nie zapewnia w pełni porównywalnych danych ze względu na zmianę składu grupy 
kapitałowej. Informacja na ten temat zawarta jest w dalszej części informacji.
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Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wykazany w skonsolidowanym bilansie, na 31.03.2004 r. 
jest następujący:

• nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy 
 dla zwalnianych pracowników  227
• ekwiwalent za niewykorzystane urlopy  129
• zarachowane koszty (w tym: premia kwartalna)   81
• fundusz gwarancyjny i naprawy gwarancyjne   53
• niezrealizowana marża na zapasach produktów ELZAB S.A. 
 w magazynach GENEZY SYSTEM S.A.    44
RAZEM 534

W I kwartale 2004 r. nastąpiły następujące zmiany znaczących rezerw i odpisów aktualizujących:

odpisy aktualizujące należności (łącznie z wekslowymi) i odsetki od nieterminowych zapłat 
• utworzenie 254
• rozwiązanie / wykorzystanie 229

rezerwa na podatek dochodowy 
• rozwiązanie z tytułu ulg inwestycyjnych  7

rezerwa na koszty przyszłego okresu
• utworzenie  34
• rozwiązanie / wykorzystanie  93

zwiększenie rezerw z tytułu
• premii kwartalnej 302
• funduszu gwarancyjnego 120

rozwiązanie / wykorzystanie rezerw z tytułu:
• wynagrodzeń za racjonalizację 115
• odpraw dla zwalnianych pracowników   17
• trudno zbywalnych wyrobów i półfabrykatów   6

§61 pkt. 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) 
- zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem 
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, 
mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W I kwartale 2004 r. skład grupy kapitałowej uległ zmianie.
Przedstawione wartości dotyczące poprzednich okresów nie są w pełni porównywalne. 
Skład grupy kapitałowej:
Na 31.12.2002 r. 
ELZAB S.A. i DOMATOR OMEGA Sp. z o.o.

Na 31.03.2003 r. i na 31.12.2003 r. 
ELZAB S.A., DOMATOR OMEGA Sp. z o.o., GENEZA SYSTEM S.A. 

Na 31.03.2004 r.
ELZAB S.A., GENEZA SYSTEM S.A., MEDESA Sp. z o.o., MICRA METRIPOND KFT.

W dniu 27.02.2004 r. podpisane zostały Aneksy do umów sprzedaży udziałów w spółce DOMATOR OMEGA Sp. 
z o.o. zawartych pomiędzy ELZAB S.A., jako zbywcą a:

• Konsorcjum Handlowym GENEZA SYSTEM S.A. w dniu 12 listopada 2002 r.,
• HOLDING DOMATOR S.A. w dniu 12 listopada 2002 r.,
• HOLDING DOMATOR S.A. w dniu 30 grudnia 2002 r.,

jako nabywcami.

Na podstawie w/w umów cena nabycia udziałów ma zostać uiszczona w 36 miesięcznych ratach, a przejście 
udziałów na nabywców miało nastąpić po zapłacie ostatniej raty tj. 31 stycznia 2006 r.
W oparciu o podpisane aneksy przejście udziałów na nabywców nastąpiło z dniem 28 lutego 2004 r., a pozostała do 
spłaty należność uiszczana będzie zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami.
ELZAB S.A. była właścicielem 51,17% udziałów w spółce DOMATOR OMEGA Sp. z o.o.
Po podpisaniu w/w aneksów ELZAB S.A. nie posiada już udziałów w tej spółce. 
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Wartości przedstawione w skonsolidowanym rachunku wyników za I kwartał 2004 r. obejmują następujące okresy:
a.  podmiot dominujący ELZAB S.A. – I kwartał 2004 r.
b.  podmioty zależne:
 –  GENEZA SYSTEM S.A. – I kwartał 2004 r.,
 –  DOMATOR OMEGA Sp. z o.o. – za miesiące: styczeń i luty 2004,
 –  MEDESA Sp. z o.o. – za miesiące: luty i marzec 2004,
 –  MICRA METRIPOND Sp. z o.o. – za miesiące: luty i marzec 2004.

Konsolidacją za I kwartał br., tak jak w poprzednich okresach nie jest objęta ELZAB SOFT Sp. z o.o., 41-813 Zabrze, 
ul. Kruczkowskiego 39 na podstawie art. 58 ust. 1 pkt.1 Ustawy o rachunkowości, z uwagi na nieistotność. 

ELZAB S.A. jako jednostka dominująca włączyła do skonsolidowanego sprawozdania finansowego dane jednostek 
zależnych metodą konsolidacji pełnej, wg art. 60 Ustawy o rachunkowości. 

GENEZA SYSTEM S.A. posiadane udziały w DOMATOR OMEGA Sp. z o.o. wycenia metodą praw własności. 

Podmiot dominujący jest producentem i dostawcą urządzeń i systemów wspomagania sprzedaży detalicznej. GENEZA 
SYSTEM S.A. jest jednym z głównych dystrybutorów ELZAB S.A. i podstawowym źródłem przychodów są przychody 
ze sprzedaży produktów ELZAB S.A. 

I kwartał 2004 roku charakteryzował się niekorzystną sytuacją na rynku urządzeń fiskalnych. Jest to kolejny rok, 
w którym rynek wykazywał tylko umiarkowany wzrost popytu w styczniu, a zaznaczył się ponownym spadkiem 
popytu w lutym.
W tej sytuacji za szczególnie istotne należy uznać wprowadzenie z powodzeniem nowej, małej kasy ELZAB Mini, 
która w przeciągu kilku tygodni została sprzedana w liczbie 1000 sztuk. Ten sukces spowodował jednocześnie typowe 
zjawisko spadku popytu na produkty z dotychczasowej oferty co odbiło się na wynikach sprzedaży kasy ELZAB Jota, 
choć spadek i tak był mniejszy niż można było się obawiać. Zrealizowano plany sprzedaży kas ELZAB Alfa, drukarek 
ELZAB Omega i wag ELZAB Prima, a znacznie przekroczono krajową sprzedaż szuflad kasowych z rodziny ELZAB 
Gamma. Utrzymano poziom sprzedaży akcesoriów. Sytuacja na rynku wymusiła natomiast przywrócenie promocji 
cenowej na kasy systemowe ELZAB Delta. Także w związku z otrzymaniem przez część taksówkarzy odroczeń do 
końca kwietnia br. w tym kwartale nie wzrosło jeszcze spodziewane zainteresowanie kasą ELZAB Teta.

DOMATOR OMEGA Sp. z o.o. wyłączona z konsolidacji, w wyniku zbycia udziałów (z powodu pogorszenia się 
wyników) w lutym 2004 r., prowadzi działalność nie związaną z branżą ELZAB S.A. Między ELZAB S.A. i DOMATOR 
OMEGA Sp. z o.o. nie zachodziły żadne transakcje. Spółka jest recyklerem makulatury a także producentem 
i sprzedawcą ekologicznych wyrobów z papieru i tektury oraz wyrobów z tworzyw sztucznych.

MICRA METRIPOND KFT realizuje produkcję i sprzedaż wag kalkulacyjnych, metkujących, elektronicznych, 
urządzeń do krojenia wędlin. Spółka świadczy również usługi serwisowe w zakresie sprzedawanych produktów.
Przedmiotem oferty handlowej MEDESA Sp. z o.o. są wagi handlowe, wagi pomostowe oraz komercyjne wagi 
osobowe. Spółka realizuje sprzedaż materiałów eksploatacyjnych, głównie papieru oraz osprzętu komunikacyjnego 
do wag. Spółka świadczy również usługi serwisowania wag oraz programowania etykiet i wprowadzania pierwotnej 
bazy towarowej u klientów.
Pomiędzy tymi spółkami zależnymi a podmiotem dominującym, w okresie objętym konsolidację, nie zachodziły 
żadne transakcje. 

Przedstawiona powyżej sytuacja na rynku urządzeń fiskalnych, prowadzona przez Spółkę strategia sprzedaży oraz 
organizacja sprzedaży poprzez sieć dystrybucji w I kwartale br. a także włączenie MICRY I MEDESY do konsolidacji, 
pozwoliła osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 17 488 tys. zł.

Przychody te uwzględniają eliminację obrotów w zakresie sprzedaży oraz zakupów w ramach grupy kapitałowej.
Korekta z w/w tytułu za I kwartał 2004 r. wynosi 2 066 tys. zł.
Łączna kwota przychodów ze sprzedaży osiągnięta przez podmioty grupy kapitałowej bez dokonanych wyłączeń 
w I kwartale 2004 r. wyniosła 19 554 tys. zł, z tego na poszczególne podmioty przypada (w tys. zł):

– ELZAB S.A.  13 544
– GENEZA SYSTEM S.A.  2 575 
– MEDESA Sp. z o.o.  1 118
– MICRA METRIPOND  1 435
– DOMATOR OMEGA Sp. z o.o. 882

Poniesione koszty bezpośrednie po uwzględnieniu zmiany stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych oraz 
wartości sprzedanych towarów i materiałów stanowiły podstawę do ustalenia skonsolidowanego wyniku brutto na 
sprzedaży i osiągnięcia rentowności sprzedaży w wysokości 29%. Konsekwentnie prowadzona polityka oszczędności 
kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych przyniosła efekty w postaci wygenerowania zysku ze sprzedaży w wysokości 
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1 805 tys. zł. Wynik ten stanowi 10,3% wartości zrealizowanych przychodów i uwzględnia korektę z tytułu 
niezrealizowanej marży na zapasach produktów ELZAB S.A. w spółce GENEZA SYSTEM S.A. w wysokości 193 
tys. zł.
Dodatnie saldo pozostałej działalności operacyjnej obejmujące odpisy aktualizujące wartości aktywów niefinansowych 
i ich przywrócenie oraz uzyskiwane przychody z dzierżaw wpłynęło na poprawę wyniku na działalności operacyjnej 
do wysokości 2 064 tys. zł.
Wynik ten obciążony został ujemnym saldem przychodów i kosztów finansowych. Zasadniczą część przychodów 
finansowych stanowią odsetki naliczone odbiorcom i odsetki od lokat oraz korekta odpisów aktualizujących odsetki 
od należności głównych. Koszty finansowe podmiotu dominującego obciążyła głównie nadwyżka ujemnych różnic 
kursowych nad dodatnimi wynikająca w znacznej mierze z realizacji płatności związanych z transakcją zakupu 
udziałów w spółkach MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND KFT. 
W styczniu 2004 r. na majątek Spółki wprowadzone zostały udziały w:

• MEDESA Sp. z o.o. w Warszawie – udział ELZAB S.A. 100% - wartość udziałów  8 567 tys. zł
• MICRA METRIPOND KFT. – udział ELZAB S.A. 100% - wartość udziałów  7 263 tys. zł

Wartości udziałów powiększyły koszty związane z transakcjami nabycia.

Podmiot zależny GENEZA SYSTEM S.A. obciążył koszty finansowe z tytułu wyceny metodą praw własności nabytych 
udziałów w DOMATOR OMEGA Sp. z o.o. w wysokości 2 022 tys. zł. 
W efekcie powyższego oraz dokonanych korekt konsolidacyjnych na działalności gospodarczej grupa kapitałowa 
wygenerowała stratę w wysokości 123 tys. zł. 

Wynik na sprzedaży udziałów DOMATORA OMEGI Sp. z o.o. wyniósł 2 403 tys. zł i został wykazany w pozycji „zyski 
nadzwyczajne”. Najbardziej znaczącą kwotę stanowi wygenerowana w ubiegłym roku i za 2 miesiące bieżącego 
roku strata DOMATORA OMEGI Sp. z o.o. przypadająca na grupę kapitałową ELZAB + 2 702 tys. zł skorygowana 
o wartość rezerwy kapitałowej 299 tys. zł. 
W oparciu o sprawozdania finansowe na 31.01.2004 r. została ustalona wartość firmy z konsolidacji nowo 
zakupionych podmiotów:

– dotycząca spółki MEDESA Sp. z o.o. w wysokości  6 473 tys. zł 
– dotycząca spółki MICRA METRIPOND KFT w wysokości  4 484 tys. zł

Wartość firmy z konsolidacji obydwu podmiotów będzie amortyzowana przez 10 lat.
Odpis wartości firmy za 2 miesiące wyniósł łącznie 452 tys. zł.

W wyniku osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów na ich realizację w I kwartale 2004 r. osiągnięto 
skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1 830 tys. zł. 

Po uwzględnieniu podatku dochodowego bieżącego w kwocie 579 tys. zł i podatki podatku odroczonego w wysokości 
– 84 tys. zł oraz wyniku finansowego przypadającego na akcjonariuszy mniejszościowych w kwocie –166 tys. zł, 
skonsolidowany wynik netto za I kwartał osiągnięty przez grupę kapitałową ELZAB wynosi 1 501 tys. zł. 

Całość straty netto spółki GENEZA SYSTEM S.A. przypadła na grupę kapitałową ELZAB, z uwagi na to, że kapitał 
udziałowców mniejszościowych nie może być ujemny.

Do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych włączone zostały zakupione w I kwartale 2004 spółki 
MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND KFT oraz wyłączona została z konsolidacji DOMATOR OMEGA Sp. z o.o., 
z uwagi na sprzedaż przez ELZAB S.A. udziałów w tej spółce.
W pozycji inne korekty skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w kwocie 
14 808 tys. zł ujęto następujące korekty:

a. w spółce GENEZA SYSTEM S.A. z tytułu wyceny metodą praw własności udziałów w DOMATOR OMEGA Sp. 
z o.o. w kwocie + 2.022 tys. zł,

b. korekty konsolidacyjne z tytułu:
 – wartości firmy włączonych do konsolidacji spółek MEDESA Sp. z o.o. w kwocie –6 473 tys. zł oraz MICRA 

METRIPOND KFT w kwocie –4 484 tys. zł
 – transakcji sprzedaży przez ELZAB S.A. spółce GENEZA SYSTEM S.A. udziałów w DOMATOR OMEGA Sp. 

z o.o. w kwocie –3 737 tys. zł,
 – rozliczenia sprzedaży udziałów w spółce DOMATOR OMEGA Sp. z o.o. w kwocie –2 070 tys. zł,
 – pozostałe korekty –66 tys. zł

§61 pkt. 4 ust. 3 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - 
wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, 
nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe zostały opisane w powyższym punkcie.
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§61 pkt. 4 ust. 4 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - 
stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, 
w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Spółka nie publikowała prognozy skonsolidowanych wyników finansowych.

§61 pkt. 4 ust. 5 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - 
wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem 
liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów 
z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie 
zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego,

Struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wg stanu na 14.05.2004 r. jest następująca:

MWCR S.p.A. 515 556 szt. akcji - 41,19% kapitału
   522 336 głosów  - 28,21% głosów na WZA

RELPOL 1 Sp. z o.o. 37 000 szt. akcji - 2,95% kapitału
   185 000 głosów - 9,99% głosów na WZA

RELPOL 2 Sp. z o.o. 31 619 szt. akcji - 2,52% kapitału
   158 095 głosów - 8,53% głosów na WZA

RELPOL 5 Sp. z o.o. 37 000 szt. akcji  - 2,95% kapitału
   185 000 głosów - 9,99% głosów na WZA

W związku z tym, że Spółka MWCR S.p.A. jest właścicielem spółek Relpol 1, 2 i 5, posiada ona łącznie 56,73% 
głosów na WZA i 49,63% udziału w kapitale Spółki.
Kolejnym podmiotem posiadającym powyżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA ELZAB S.A. jest:

POLSIN PRIVATE Ltd. 203 657 szt. akcji - 16,28% kapitału
   346 085 głosów - 18,69% głosów na WZA

Ogółem:
liczba akcji 1 251 546 szt. (150 000 akcji Serii B uprzywilejowanych co do głosów 1:5)
liczba głosów na WZA 1 851 546 

§61 pkt. 4 ust. 6 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) 
- zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające 
i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego 
raportu kwartalnego,

Ilość akcji będących w posiadaniu Zarządu ELZAB S.A. wg stanu na 14.05.2004 r.:

Jerzy Biernat – Prezes Zarządu 2 259 szt. 
Jerzy Malok – Członek Zarządu 2 315 szt.
Stefan Opiela – Członek Zarządu 2 046 szt.
Elżbieta Załóg – Prokurent   309 szt.
Razem 6 929 szt.

Liczba akcji posiadanych przez Zarząd od momentu opublikowania raportu za IV kwartał 2003 roku nie uległa 
zmianie. Od dnia 22.12.2003 r. Pani Elżbieta Załóg została powołana na prokurenta Spółki.

Ilość akcji będących w posiadaniu członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. wg stanu na 14.05.2004 r.:
Jerzy Ciesielski  180 szt.

Liczba akcji posiadanych przez Radę Nadzorczą nie uległa zmianie.

§61 pkt. 4 ust. 7 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) 
- wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: 
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a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego 
wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości 
przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, 
b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi 
odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie 
w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do 
największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości 
przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.

W ELZAB S.A., GENEZA SYSTEM S.A., MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND KFT nie toczą się przed sądem lub 
organem administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki 
zależnej, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych spółki.

§61 pkt. 4 ust. 8 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - 
informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami 
powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku 
roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami 
typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich 
charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od 
niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, 
wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości, z przedstawieniem 
informacji o: 
a) podmiocie, z którym została zawarta transakcja, 
b) powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, 
c) przedmiocie transakcji, 
d) istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem 
określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności 
odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

W I kwartale 2004 roku Spółka zrealizowała z następującymi podmiotami powiązanymi transakcje przekraczające 
500 000 EURO, co po przeliczeniu wg kursu na 31.03.2004 r. (4,7455) stanowi kwotę 2 372,7 tys. zł.

Z podmiotami powiązanymi (MWCR, POLSIN i podmiotami grupy kapitałowej ELZAB) nie wystąpiły transakcje 
przekraczające powyższą kwotę.

Z podmiotami z Grupy Kapitałowej ELZAB S.A.(w tys. zł) wystąpiły następujące transakcje:
GENEZA SYSTEM S.A. Tarnowskie Góry

  sprzedaż 2 066 tys. zł

W / w Spółka jest dystrybutorem produktów ELZAB S.A. 

Z GENEZA SYSTEM S.A. nie wystąpiły warunki umów odbiegające od warunków powszechnie stosowanych dla 
umów kupna i sprzedaży.

Pomiędzy ELZAB S.A. a DOMATOR OMEGA Sp. z o.o. nie zachodzą żadne transakcje. Udziały w DOMATOR 
OMEGA zostały zbyte w dniu 27.02.2004 r.

Pomiędzy ELZAB S.A. a MEDESA Sp. z o.o. oraz MICRA METRIPOND KFT (przedtem CAMPESA Industrial KFT) nie 
zachodzą żadne transakcje. 

§61 pkt. 4 ust. 9 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - informacje 
o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu 
gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących 
poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: 
a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub 
gwarantowana, 
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia 
emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, 
e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki,

Spółka oraz podmioty zależne nie udzieliły poręczeń kredytu, pożyczek oraz gwarancji.
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§61 pkt. 4 ust. 10 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) 
- inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 
wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez 
emitenta. 

Informacje istotne dla oceny wyniku finansowego zostały opisane przy §61 pkt. 4 ust. 1 Rozporządzenia ...

§61 pkt. 4 ust. 11 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 (DZ.U. 139/2001 z późniejszymi zmianami) - 
wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie 
co najmniej jednego kwartału. 

Następujące czynniki będą miały wpływ na osiągane rezultaty w II kwartale 2004 r.: 

1. Utrzymanie się w II kwartale 2004 r. popytu na kasę ELZAB TETA.
2. Gotowość głównych odbiorców sprzętu marki ELZAB do wymiany starych, wysłużonych kas zakupionych 

w latach 1995-1998 na nowe wraz z dodatkowymi urządzeniami wspomagającymi sprzedaż oraz gotowość 
sieci handlowych, małych i średnich sklepów do inwestowania, modernizacji sprzętu, zakupu dodatkowych 
urządzeń wspomagających sprzedaż.

3.  Dotarcie do nowego segmentu klientów z ofertą kasy ELZAB MINI - nowej, małej kasy, dedykowanej dla usług 
i drobnego handlu. 

Nota objaśniająca do wybranych danych finansowych 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych przyjęto następujące kursy EURO:

• do przeliczenia pozycji aktywów i pasywów średni kurs EURO ogłoszony przez NBP na 31.03.2004 r. 
– 4,7455,

• do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat za I kwartał średnią arytmetyczną średnich kursów EURO 
ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca I kwartału 2004 r. - 4,7938.

 Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

 04-05-14 Jerzy Biernat Prezes Zarządu
 04-05-14 Jerzy Malok Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu
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3.  Wybrane Raporty Bieżące przekazane po dniu publikacji Skonsolidowanego 
Raportu Kwartalnego za 1 kwartał 2004 roku (SA - QS 1/2004)

Raport bieżący nr 17/2004 przekazany przez Zarząd ELZAB S.A. do publicznej wiadomości w dniu 25 maja 
2004 r.
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu informuje, w dniu wczorajszym podjął decyzję 
poręczenia 6 weksli, każdy na kwotę 28 333 EURO, na łączną kwotę 169 998 EURO. Weksle zostały wystawione 
przez MICRĘ METRIPOND KFT, z siedzibą na Węgrzech - podmiot zależny od ELZAB S.A., na rzecz CAMPESA S.A. 
w dniu 01.05.2004 r. z terminami wykupu od 31.07.2004 r. do 31.12.2004 r. CAMPESA S.A. jest podmiotem z grupy 
kapitałowej MWCR S.p.A.

Raport bieżący nr 18/2004 przekazany przez Zarząd ELZAB S.A. do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 
2004 r.
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. informuje o dokonanych korektach w przekazanym w dniu 
5 maja 2004 r. raporcie kwartalnym za I kw. 2004 r.

1. w Bilansie, poz. II.3.1 Pasywów - zobowiązania wobec jednostek powiązanych:
- jest kwota 109 tys. zł.,
- winno być 4 854 tys. zł.
w poz. II.3.2. Pasywów - zobowiązania wobec pozostałych jednostek:
- jest kwota 26 358 tys. zł,
- winno być 22 211 tys. zł.

Różnica w kwocie 4 745 tys. zł. stanowi zobowiązanie ELZAB S.A. wobec MWCR S.p.A. z tytułu zawartej w  styczniu 
2004 roku pomiędzy Emitentem a Podmiotem Dominującym wobec Emitenta – Spółką MWCR S.p.A. umowy, której 
przedmiotem było wniesienie przez Podmiot Dominujący kwoty 4.730.000 zł (1 miliona EURO), która w przypadku 
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, zostanie 
zamieniona na określony udział Podmiotu Dominującego w podwyższonym kapitale zakładowym. Zgodnie z ww. 
umową Emitent został upoważniony do wykorzystania wpłaconej przez Podmiot Dominujący kwoty na rachunek 
bankowy Emitenta na cele związane z przyjętą przez Emitenta strategią działania. Kwota ta dla celów ww. umowy 
została nazwana w skrócie „przedpłatą”. Umowa została potraktowana jako umowa pożyczki, kwota została 
oprocentowana w wysokości EURIBOR plus 0,5%.

2. W Informacji dodatkowej do S.A.-Q za I kwartał 2004 r. - §61 pkt. 4 ust. 8 Rozporządzenia z dnia 10 października 
2001 r. (Dziennik Ustaw 139/2001 z późniejszymi zmianami):
- jest – Z podmiotami powiązanymi (MWCR i POLSIN) nie wystąpiły transakcje przekraczające 500 000 EURO,
- winno być – z POLSIN nie wystąpiły transakcje przekraczające 500 000 EURO,

W styczniu 2004 roku została zawarta pomiędzy Emitentem a Podmiotem Dominującym wobec Emitenta – Spółką 
MWCR S.p.A. umowa, której przedmiotem było wniesienie przez Podmiot Dominujący kwoty 4.730.000 zł (1 miliona 
EURO), która w przypadku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o podwyższeniu 
kapitału zakładowego, zostanie zamieniona na określony udział Podmiotu Dominującego w podwyższonym kapitale 
zakładowym. Zgodnie z ww. umową Emitent został upoważniony do wykorzystania wpłaconej przez Podmiot 
Dominujący kwoty na rachunek bankowy Emitenta na cele związane z przyjętą przez Emitenta strategią działania. 
Kwota ta dla celów ww. umowy została nazwana w skrócie „przedpłatą”. Umowa została potraktowana jako umowa 
pożyczki, kwota została oprocentowana w wysokości EURIBOR plus 0,5%
O przedmiotowej transakcji informowaliśmy Raportem bieżącym nr 1 w dniu 9 stycznia 2004 r. Informacja n.t. 
powstania zobowiązania ELZAB S.A. wobec MWCR z tytułu w/w transakcji zawarta została również w Informacji 
dodatkowej do S.A.-Q  za I kwartał 2004 roku (§61 pkt. 4 ust 1 Rozporządzenia z dnia 10 października 2001 r., 
Dziennik Ustaw 139/2001 z późniejszymi zmianami) w części dot. Informacji dodatkowej do przepływów 
pieniężnych za I kw. 2004 r.

W ślad za w/w korektą dokonana została również korekta w przekazanym w dniu 14 maja 2004 r. raporcie kwartalnym 
S.A-QS za I kw. 2004 r.

1. w Bilansie, poz. IV.3.1 Pasywów - zobowiązania wobec jednostek powiązanych:
- jest kwota 109 tys. zł.,
- winno być 4 854 tys. zł.
w poz. IV.3.2. Pasywów - zobowiązania wobec pozostałych jednostek:
- jest kwota 34 644 tys. zł,
- winno być 30 502 tys. zł.
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2. W Informacji dodatkowej do S.A.-QS za I kwartał 2004 r. - §61 pkt. 4 ust. 8 Rozporządzenia z dnia 10 października 
2001 r. (Dziennik Ustaw 139/2001 z późniejszymi zmianami):
- jest – Z podmiotami powiązanymi (MWCR i POLSIN) nie wystąpiły transakcje przekraczające 500 000 EURO,
- winno być – z POLSIN nie wystąpiły transakcje przekraczające 500 000 EURO,

W styczniu 2004 roku została zawarta pomiędzy Emitentem a Podmiotem Dominującym wobec Emitenta – Spółką 
MWCR S.p.A. umowa, której przedmiotem było wniesienie przez Podmiot Dominujący kwoty 4.730.000 zł (1 miliona 
EURO), która w przypadku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o podwyższeniu 
kapitału zakładowego, zostanie zamieniona na określony udział Podmiotu Dominującego w podwyższonym kapitale 
zakładowym. Zgodnie z ww. umową Emitent został upoważniony do wykorzystania wpłaconej przez Podmiot 
Dominujący kwoty na rachunek bankowy Emitenta na cele związane z przyjętą przez Emitenta strategią działania. 
Kwota ta dla celów ww. umowy została nazwana w skrócie „przedpłatą”. Umowa została potraktowana jako umowa 
pożyczki, kwota została oprocentowana w wysokości EURIBOR plus 0,5%.


