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31.12.2020 r. 

Szanowni Państwo, 

Przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności oraz wyniku Grupy ELZAB 2020 rok.  

Miniony rok był dla Grupy ELZAB bardzo wymagającym okresem. Grupa ELZAB zaczynała 2020 rok  
z bardzo dobrym wynikiem zrealizowanym w 2019 roku i z planami rekordowej sprzedaży na rynek 
krajowy w kolejnych okresach. Niestety niespodziewany wybuch globalnej epidemii wirusa  
SARS-CoV-2 spowodował konieczność rewizji pierwotnych planów. W konsekwencji epidemii kolejny raz 
uległy przesunięciu terminy wymiany urządzeń fiskalnych na urządzenia klasy on-line a spowolnienie 
gospodarcze spowodowało dodatkowe obniżenie popytu na urządzenia fiskalne. 

Pomimo niesprzyjających okoliczności Grupa ELZAB wykorzystała szanse rynkowe i  zrealizowała w 
2020 roku wynik na przychodach jedynie 4,42% niższy niż w roku 2019. Ponadto należy zwrócić uwagę 
na fakt, że z punktu widzenia przychodów jest to trzeci najlepszy rok w historii.  

Grupa ELZAB poza podstawową działalnością prowadzi projekty w zakresie nowych technologii i 
zastosowania dotychczasowych w nowych obszarach działalności. Podjęte we wcześniejszych latach 
działania będziemy sukcesywnie przekształcać w nowe produkty wprowadzane na rynek krajowy oraz 
na rynki zagraniczne. Rozwój podstawowej oferty to oczywiście urządzenia fiskalne oraz urządzenia 
peryferyjne dla branż prowadzących sprzedaż detaliczną. Przy czym w szczególnym stopniu skupiamy 
się na dodatkowych funkcjonalnościach i rozwijaniu usług towarzyszących urządzeniom fiskalnym 
zainstalowanym w punktach sprzedaży detalicznej. Pracujemy nad naszą ofertą z myślą o tym, aby 
urządzenie fiskalne stało się hubem produktowo-usługowym podstawowego wyboru w korzystnych 
modelach finansowania dla klienta ostatecznego. 

Jednocześnie kontynuujemy prace dotyczące wprowadzenia szerokiej gamy urządzeń do ładowania 
samochodów elektrycznych w sektorze komercyjnym jak i w sektorze prywatnym. Spodziewamy się, że 
w 2021 roku silnie zaakcentujemy obecność Grupy ELZAB w nowych branżach, w których planujemy 
zająć pozycję lidera, także poprzez synergie produktowe płynące z oferowania produktów własnej 
produkcji z komplementarnymi produktami firm trzecich.  

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 na rynku krajowym jak i na rynkach 
zagranicznych.   

W imieniu Zarządu ELZAB S.A. pragnę podziękować wszystkim pracownikom za pracę 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 

Bartosz Panek 
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