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Szanowni Państwo, 

 

Przedstawiam Państwu zaudytowany raport roczny Grupy Kapitałowej ELZAB prezentujący osiągnięte 

wyniki finansowe, informacje o najważniejszych dokonaniach Grupy w 2018 roku, jak również możliwe 

perspektywy rozwoju na kolejne lata. Rok 2018 był okresem umacniania pozycji rynkowej Spółki oraz 

wyznaczenia nowych kierunków na najbliższe lata, dzięki którym będziemy kontynuować dynamiczne 

budowanie wartości dla Inwestorów. 

 

Ubiegły rok był dla nas okresem bardzo ważnym ale i wymagającym,  w głównej mierze skupiliśmy się na 

działaniach mających na celu przygotowanie Grupy ELZAB pod fiskalizację on-line. Wdrożenie koncepcji 

kas fiskalnych on-line spowoduje, że każda kasa fiskalna będzie wyposażona w interfejs komunikacyjny, 

który umożliwi przekazywanie danych o transakcjach do serwerów Centralnego Repozytorium Danych 

Ministerstwa Finansów. Działania związane z nowym rozporządzeniem wymagają etapowej wymiany 

wszystkich pracujących obecnie kas fiskalnych na nowe modele, wyposażone w funkcje spełniające wymogi 

techniczne nowego rozporządzenia. Przewiduje się przy tym obowiązek współpracy każdego urządzenia 

fiskalnego z terminalem płatniczym, co ma wspierać ideę płatności elektronicznych i ograniczać obrót 

gotówkowy. Docelowo zmiany spowodują uszczelnienie systemu fiskalnego i będą systematycznie 

eliminować źródła powstawania szarej strefy.  

 

Grupa Kapitałowa zrealizowała cały szereg przedsięwzięć, aby sprostać nowym wyzwaniom. W poprzednim 

roku  ELZAB S.A. poniósł nakłady inwestycyjne na nową linię montażową, nową technologię znakowania 

i drukowania, wysokoskładowe regały magazynowe, wózki widłowe, a także zakończył wdrożenie nowego 

systemu WMS (warehouse management system). Dodatkowo Spółka  przeprowadziła modernizację nowych 

pomieszczeń magazynowych.  

 

Zeszły rok obfitował w wiele istotnych wydarzeń. Grupa ELZAB poza podstawową działalnością prowadzi 

również projekty w zakresie nowych technologii, które w przyszłości staną się dodatkowym filarem 

działalności  oraz szansą na niszowe rynki krajowe i zagraniczne.  

 
Uczestniczymy w procesie tworzenia mikropompy pulsacyjnej wszczepialnej operacyjnie pacjentom 

z niewydolnością serca. Przy współpracy z Politechniką Śląską oraz Partnerem Medycznym Kardiomed 

w Zabrzu, ELZAB jest członkiem konsorcjum jako partner technologiczno – produkcyjny. Jesteśmy 

zainteresowani udziałem w pracach badawczo – rozwojowych, testach, a następnie produkcją 

innowacyjnych mikropomp pulsacyjnych. 

 

Przy współpracy z Prezydentem Miasta Zabrze pracujemy nad rozwojem w zakresie startupów 

technologicznych.  Inicjatywa ma na celu wykorzystanie wolnej powierzchni biurowej w ELZAB oraz dostęp 

do innowacyjnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w toku obecnej lub przyszłej produkcji.  

 

W ubiegłym roku nawiązaliśmy z Politechniką Śląską w Gliwicach współpracę w zakresie realizacji prac 

i projektów badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji opracowanych rozwiązań. Współpraca dotyczy 

szerokiej grupy urządzeń elektronicznych i elektrycznych.  

 

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. 
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ELZAB S.A. współpracuje z firmą INKUBATOR B+R Sp. z o.o. nad projektem utworzenia Centrum 

Prototypowania i Testowania Urządzeń, którego zadaniem będzie prowadzenie prac badawczo – 

rozwojowych i realizowanie procesów projektowania i prototypowania urządzeń w celu wprowadzania 

nowych lub znacząco udoskonalonych produktów lub usług. Planujemy również wdrożyć projekty związane 

z elektromobilnością i uzupełnić naszą ofertę handlową o ładowarki do samochodów elektrycznych.  

Prototyp już istnieje i w najbliższym czasie  rozpocznie się  faza testowania.  

 

W 2018 r. ukończyliśmy budowę multimedialnej sali szkoleniowej, w której ELZAB S.A. przeprowadził 

szereg szkoleń z obsługi serwisowej i zasad naprawy kas online. W cyklu szkoleń wzięło udział ponad 1500 

autoryzowanych serwisantów z całego kraju.  

 

Warto również wspomnieć, że w ubiegłym roku Rada Miasta Zabrze na wniosek Zarządu Spółki dokonała 

zmiany w zakresie nadania nowej nazwy ulicy siedziby spółki na  ELZAB 1. 

 

Naszą ambicją jest stały wzrost wartości Grupy ELZAB, który chcemy osiągać poprzez koncentrację na 

własnych, zaawansowanych produktach i rozwoju w oparciu o nowatorskie 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.  

 

W imieniu Zarządu ELZAB S.A. pragnę podziękować wszystkim pracownikom za wysiłki, na rzecz 

umacniania pozycji rynkowej oraz wygenerowane wyniki finansowe. Dziękuję również Inwestorom za 

zaufanie, i wsparcie oraz pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby umacniać swoją pozycję 

rynkową, poprawiać wyniki finansowe i budować zaufanie w kolejnych latach. Jednocześnie dziękuję 

naszym Klientom, którzy stale motywują nas do ciągłego rozwoju i poszukiwania rozwiązań biznesowych 

korzystnych zarówno dla nich samych, jak i dla nas. 

 

 

 

Z poważaniem,  

Prezes Zarządu ELZAB S.A 

Krzysztof Urbanowicz 

 

 

 


