
 
                                               

          UCHWAŁA NR 11/2010 
                      Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych 
                    ELZAB S.A. z dnia 21.05.2010 
 
 
dotyczy: oceny sytuacji spółki ELZAB S.A i GRUPY KAPITAŁOWEJ ELZAB 
               za  rok obrotowy obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31. 
 

 
 Rada Nadzorcza, działając zgodnie z art.382 Kodeksu Spółek Handlowych             

oraz postanowieniami Statutu Spółki, jak również Regulaminem Rady Nadzorczej,                
po dokonaniu oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB z rok obrotowy 2009, 
zatwierdza  przedstawioną poniżej ocenę sytuacji, którą zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk                        
Spółek notowanych na GPW, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy . 

 
                                 ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI ELZAB S.A.  
                                         I GRUPY KAPITAŁOWJ ELZAB  
                                             ZA ROK OBROTOWY 2009  
 
Na wstępie należy  zaznaczyć, że w ubiegłym roku  obrotowym, pomimo że żadne nowe grupy 
podatników nie zostały objęte obowiązkiem instalacji kas fiskalnych oraz pomimo spadku 
aktywności inwestycyjnej z uwagi na kryzys finansowy i gospodarczy,                                   
Spółka ELZAB w 2009 roku zanotowała 2,3% wzrost sprzedaży. 
Tak jak w poprzednich latach, Spółka produkowała i sprzedawała różne modele kas i  drukarek 
fiskalnych, wag elektronicznych, sprawdzarek cen, drukarek niefiskalnych i drukarek etykiet, 
modemów kasowych oraz multiplekserów. 
W 2009 r. rozwijała się produkcja i sprzedaż drukarek fiskalnych ELZAB Mera, ELZAB Mera F 
w wersji dla aptek oraz wag kalkulacyjnych ELZAB Prima K. 
Spółka pracowała nad nowymi modelami kas i drukarek fiskalnych, wprowadzając jednocześnie 
nowoczesną platformę sprzętowa i programową do nowo opracowywanych urządzeń.        
Wspólnie z partnerem z kraju Unii Europejskiej pracowano nad urządzeniem fiskalnym na ten 
rynek. Efekty tych prac będą widoczne już w 2010 roku w postaci sprzedaży nowych produktów 
w kraju i za granicą. 
W ramach realizacji działań zmierzających do zwiększenia udziału na rynkach zagranicznych, 
Kontynuowana była sprzedaż trzech modeli kas tj.:  Micra Eco Plus,  Micra Eco Prof  
oraz  Micra Eco Max . 
Ofertę handlową ELZAB S.A. w 2009 r. wzbogaciły nowe produkty elektroniczne dla 
gitarzystów, sprzedawane pod marką G LAB Guitar Laboratory, głównie na rynkach 
zagranicznych. 
Rozwijano sprzedaż szuflad kasowych ELZAB GAMMA do angielskiej firmy Cash Bases 
i  do wymagajacych klientów w Polsce. 
W 2009 r. ELZAB  wprowadził do swojej oferty  nowa formę udostępniania klientom  
sprzętu komputerowego, urządzeń fiskalnych, wag i innego wyposażenia  stanowisk sprzedaży                  
oraz oprogramowania. 
Za pośrednictwem Partnerów Handlowych Spółka oferuje właścicielom placówek handlowych 
długoterminowy najem sprzętu oraz oprogramowania. Nowa formy sprzedaży, nazwana 
 „ELZAB na dobry początek”, ma pomóc w realizacji projektów wyposażenia placówek 
handlowych w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie związane ze sprzedażą oraz zarządzaniem 
magazynem. 



Duży nacisk Spółka kładła na doskonalenie jakości  produktów i  stałą dostępność sprzętu dla 
klientów. Realizacja sprzedaży wspomagana była poprzez stałą reklamę w  prasie handlowej        
i dotyczyła głównie wsparcia sprzedaży drukarek fiskalnych ELZAB Mera i wag elektronicznych.            
W trakcie roku uruchomiono dwie nowe akcje promocyjne dla partnerów handlowych. 
Najlepszych dystrybutorów i dealerów wspierano przy lokalnych akcjach marketingowych takich 
jak spotkania regionalne, reklama na billboardach, pojazdach komunikacji miejskiej                  
oraz reklama prasowa. Oferta ELZAB S.A. była prezentowana w trakcie spotkań targowych           
i konferencji handlowych polskich sieci detalicznych. Spółka wspomagała również 
przedsięwzięcia marketingowe realizowane przez  MICRA METRIPOND KFT,  mające na 
celu zwiększenie sprzedaży produktów ELZAB S.A. na rynku węgierskim oraz działania 
marketingowe Spółki GENEZA SYSTEM S.A., głównego dystrybutora produktów ELZAB.  
Dzięki konsekwentnej realizacji polityki kredytowej wobec odbiorców swoich produktów  
Spółka ELZAB zachowała dobrą płynność finansową, terminowo spłacała kredyt inwestycyjny 
oraz regulowała zobowiązania wobec odbiorców,  bez konieczności zwiększenia zadłużenia        
z tytułu kredytu. 
W 2009 r. realizowane były nadal działania zmierzające do dalszej poprawy efektywności 
spółek zależnych oraz Grupy ELZAB. 
Na wyniki Grupy ELZAB wpłynęły negatywne skutki kryzysu gospodarki węgierskiej, 
głównie w postaci niższych  przychodów ze sprzedaży spółki MICRA METRIPOND KFT. 
Pomimo zmodernizowania pod koniec 2008 r. i dostosowania do nowych przepisów 
fiskalnych dwóch modeli kas na rynek węgierski: MICRA Eco Plus, MICRA Eco Prof oraz 
wprowadzenia nowego modelu kasy MICRA Eco Max, sprzedano mniej kas niż w 2008 r. 
Podobnie zanotowano spadek sprzedaży  wag etykietujących, przemysłowych                          
i samochodowych. W celu przeciwdziałania skutkom wpływu kryzysu na wyniki Spółki,  
Zarząd ELZAB S.A. podjął decyzję o zmianie na stanowisku Dyrektora Generalnego spółki 
zależnej  MICRA METRIPOND KFT, przeprowadzeniu restrukturyzacji kosztów i zmiany 
organizacji sprzedaży. Pozytywne efekty restrukturyzacji są już zauważalne w II półroczu 
2009 r.    
W trzecim kwartale 2009 r. sfinalizowane zostało połączenie spółek ELZAB S.A.                   
i spółki zależnej MEDESA Sp. z o.o. 
Przedmiotem działalności Spółki MEDESA Sp. z o.o. była produkcja i dystrybucja wag 
handlowych, wag pomostowych oraz komercyjnych wag osobowych a także świadczenie 
usług serwisowania wag. 
W wyniku połączenia oferta ELZAB S.A. została rozszerzona, poprawiono relacje z 
klientami, zwiększono sprzedaż i zmniejszono koszty działalności. 
W ramach realizacji drugiego etapu, zatwierdzonej w styczniu 2008 r. przez Radę Nadzorczą 
nowej strategii ELZAB S.A. na lata 2008-2010, w 2009 r. planowane było podniesienie 
kapitału zakładowego ELZAB S.A. poprzez emisję akcji, które objąć mieli właściciele 
EXORIGO Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o. w zamian za wszystkie posiadane udziały 
w spółkach EXORIGO Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 19 lutego 2009 r., głosami dwóch akcjonariuszy, 
odrzuciło jednak uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ELZAB S.A.                         
i zaoferowaniu udziałowcom spółek EXORIGO Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o. 
objęcia akcji w podwyższonym kapitale w zamian za wniesienie w formie aportu             
100% udziałów w spółkach EXORIGO Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o.                   
oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.                                           
W ten sposób proces fuzji kapitałowej został zatrzymany. 
Zarząd i Główni Akcjonariusze nie zrezygnowali jednak z projektu budowania silnej Grupy 
 i wciąż poszukują optymalnego rozwiązania, które zostanie zaakceptowane przez większość 
Akcjonariuszy. W związku z tym kontynuowana będzie ogłoszona w styczniu 2008 r. 
strategia dla ELZAB S. A. i  Grupy ELZAB stworzenia oferty kompleksowych rozwiązań  



dla szeroko zdefiniowanego rynku detalicznego, zwłaszcza dla wybranych segmentów rynku, 
w tym segmentu handlu detalicznego, HoReCa, stacji paliw. 
W 2009 r. Zarząd Spółki realizował program nabywania akcji własnych w celu ich 
odsprzedaży lub innym celu związanym z realizacją strategii Spółki.  
W ramach skupu , realizowanego w okresie od 3 lipca 2009 roku do 15 grudnia 2009 roku, 
Spółka ELZAB nabyła 104 610 akcji własnych za łączną kwotę 252 tyś. zł. , co zwiększyło 
stan posiadania akcji własnych do liczby 510 272 szt., na łączną kwotę 2 250 tyś. zł. 

 
 
W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki ELZAB jest dobra              

i nie istnieje niepewność co dalszej kontynuacji działalności Spółki ELZAB 
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 ELZAB 
oraz Grupy Kapitałowej ELZAB.  Bieżące monitorowanie wyników                
i analiza danych pozwalają zapobiegać zagrożeniom i w skuteczny sposób 
ograniczyć ewentualne ryzyko. 

Zdaniem Rady Nadzorczej Spółka ELZAB  zarządzana jest 
profesjonalnie  i Spółka ELZAB jako podmiot dominujący pozytywnie 
wpływa na rozwój i pozycję Grupy Kapitałowej ELZAB na rynku. 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu oraz działania 
Zarządu wspierane przez Radę Nadzorczą, zmierzające do wzmocnienia  
pozycji Spółki ELZAB na rynku a tym samym rozwój i wzmocnienie całej 
Grupy Kapitałowej ELZAB. 
 
 
 
Uchwała została podjęta głosami:                                                                                               
za uchwałą  - 6                                                                                                                        
przeciw uchwale -0 
wstrzymujących się -0 

 
 
Sekretarz Rady Nadzorczej          Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
       Jerzy Ciesielski          Paweł Dudziuk 
 
              

 
 
 
 


