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Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu zaudytowany raport roczny Grupy Kapitałowej ELZAB zawierający
osiągnięte wyniki finansowe, informacje o najważniejszych dokonaniach Grupy w 2019 roku, jak
również możliwe perspektywy rozwoju na kolejne lata.
Ubiegły rok był dla Spółki ELZAB bardzo wymagający, między innymi w związku z przesuwającym
się terminem wejścia w życie nowelizacji ustawy VAT. ELZAB był bardzo dobrze przygotowany do
produkcji kas online już rok wcześniej, kiedy pierwotnie miał wejść w życie obowiązek wymiany
urządzeń fiskalnych wprowadzony ustawą z dn. 15 marca 2019. Spółka wykorzystała ten czas
doskonaląc swój potencjał produkcyjny i była w stanie w drugiej połowie ubiegłego roku
elastycznie reagować na zmiany popytu. W dniu 1 maja 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy
o podatku od towarów i usług oraz Ustawy-Prawo o miarach, tym samym został wprowadzony
obowiązek posiadania kas online wg określonego harmonogramu dla poszczególnych grup
podatników:
- od 1 stycznia 2020 r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki
pojazdowej i wymiany opon,
- od 1 lipca 2020 r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo),
hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla,
- od 1 stycznia 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane,
prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness
(w zakresie wstępu).
Niestety przesuwający się termin legislacji w/w ustawy spowodował, że Spółka zamroziła swoje
środki pieniężne w postaci podwyższonych stanów magazynowych oraz dokonała niezbędnych
inwestycji pod fiskalizację online. Powyższe spowodowało, że na przełomie 2018-2019 ELZAB
borykał się z przejściowymi problemami związanymi z obsługą zobowiązań handlowych. Pomimo
przejściowych trudności pragnę podkreślić, że był to dobry rok dla Spółki. Potrzeby rynku dla
pierwszej fali fiskalizacji online okazały się zgodne z przewidywaniami zarządu dzięki którym
odnotowaliśmy wzrost przychodów oraz wypracowaliśmy zysk.
Korzystając z okazji bardzo dziękuję wszystkim Parterom Handlowym oraz Instytucjom
Finansowym, którzy w tym okresie wsparli nas bardzo dużym zaufaniem i zrozumieniem oraz
pomogli przetrwać ten trudny czas.
Grupa ELZAB poza podstawową działalnością prowadzi projekty w zakresie nowych technologii,
które oczekujemy, że w przyszłości staną się kluczowym filarem działalności oraz szansą na
wypełnienie niszowych rynków krajowych i zagranicznych. Sukcesywnie wdrażamy projekty
związane z elektro-mobilnością i pracujemy nad uzupełnieniem naszej oferty handlowej o
ładowarki do samochodów elektrycznych. Stale pracujemy nad rozwojem produkcji kontraktowej w
obszarach związanych z Automotive, Retail oraz przemysłem kolejowym. W ubiegłym roku Spółka
uzyskała certyfikaty na procesy spawalnicze i kontrolne dla przemysłu kolejowego. Tym samym
ELZAB S.A. dołączył do grona europejskich producentów, mogących wykonywać elementy
składowe pojazdów szynowych w klasie CL2. Ponadto Spółka rozpoczęła proces uzyskania
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certyfikatu medycznego, który pozwoli realizować zamówienia produkcyjne w obszarze przemysłu
medycznego.
Współdziałamy z partnerem medycznym „Kardiomed” w procesie realizacji projektu pod nazwą
Innowacyjna Opaska Telemedyczna do użytku w środowisku domowym i SOR (szpitalny oddział
ratunkowy). Jesteśmy zainteresowani udziałem w pracach badawczo – rozwojowych, testach, a
następnie produkcją innowacyjnych projektów.
Kontynuujemy współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach w zakresie realizacji prac
i projektów związanych z szybkim prototypowaniem w technologii FDM, SLA, SLS oraz badań
produktów wykorzystujących technologię
bezprzewodowej transmisji w standardach
GSM/LTE/WiFi/Blueetooth dla rodziny produktów online na rynek polski i zagraniczny.
Współpracujemy z Prezydentem Miasta Zabrze nad rozwojem w zakresie startupów
technologicznych. Inicjatywa ma na celu dostęp do innowacyjnych rozwiązań, które mogą być
wykorzystane w toku obecnej lub przyszłej produkcji.
Kontynuujemy projekt budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy około 500 kW. Instalacja
fotowoltaiczna będzie zbudowana na dachach spółki i zostanie sfinansowana przy wykorzystaniu
preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
która docelowo zostanie umorzona max do 45% jej wysokości.
Jesteśmy dobrze przygotowani do wyzwań eksportowych, opracowując od kilku lat urządzenia na
różne rynki. ELZAB jest liderem nowoczesnych technologii fiskalnych online na Węgrzech.
Planujemy wejście na inne rynki z wielofunkcyjnymi urządzeniami, jednymi z najlepszych na
świecie, które zabezpieczają pełną szczelność systemy fiskalnego danego kraju, a funkcje fiskalne
online łączą z takimi, jak rozliczanie promocji czy obsługa transakcji kartowych bez użycia
terminala płatniczego. Starania nasze zaczynają się właśnie materializować, Spółka wchodzi
bowiem na nowe rynki m.in. w Rumunii, gdzie zdobyliśmy pierwsze technologiczne dopuszczenie
urządzenia ELZAB na rynek oraz w Kenii, gdzie wkrótce spodziewamy się formalnego
dopuszczenia urządzeń do sprzedaży.
Dział Rozwoju firmy ELZAB pracuje nad koncepcją kas, o których mówi projekt rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 22.11.2019 w sprawie kas rejestrujących mających postać
oprogramowania. Nowy rodzaj kas ma zostać dopuszczony do stosowania równolegle z kasami
typu online dla określonych grup podatników, innych niż nowe grupy objęte obowiązkiem
stosowania kas typu online. Na obecnym etapie projekt rozporządzenia znajduje się na etapie
legislacji i jest w okresie notyfikacji w EU, planowane wejście w życie określane jest na koniec
kwietnia 2020. Dotychczasowe prace Spółki w tym zakresie są nakierowane głównie na koncepcję
biznesową i techniczną związaną z nowym rodzajem kas oraz maksymalizacją szans które stwarzają
dla Spółki nowe regulacje.
Naszą ambicją jest stały wzrost wartości Grupy ELZAB, który chcemy osiągać poprzez
koncentrację na własnych, zaawansowanych produktach i rozwoju w oparciu o nowatorskie
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rozwiązania. W Grupie ELZAB stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań i zaawansowanych
technologii obserwując rynkowe trendy i reagując na potrzeby naszych klientów. Pracujemy nad
tym, aby oferta Grupy ELZAB była poszerzana o nowe innowacyjne, nowatorskie urządzenia
fiskalne i niefiskalne oraz o kompleksowe usługi dedykowane pod potrzeby indywidualnych
kontrahentów. Stabilny rozwój i wzrost wartości Spółki jest aktualnie naszym priorytetem.
W imieniu Zarządu ELZAB S.A. pragnę podziękować kadrze menadżerskiej i całemu zespołowi
pracowników Grupy ELZAB za aktywny udział w rozwoju Grupy oraz wyniki, jakie udało nam się
wspólnie wypracować w 2019 roku.
Jednocześnie pragnę przekazać podziękowania dla wszystkich Inwestorów, Akcjonariuszy
i Członków Rady Nadzorczej za pełne wsparcie, zaufanie i zaangażowanie w rozwój Grupy ELZAB.
Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby umacniać swoją pozycję rynkową, poprawiać
wyniki finansowe i budować Państwa zaufanie w kolejnych latach.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu ELZAB S.A
Krzysztof Urbanowicz
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