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Łódź, 29 maja 2009 

 

Szanowni Państwo – Akcjonariusze i Inwestorzy, 

„Z całą pewnością sześć tysięcy lat temu człowiek, który kierował budową 

piramidy Cheopsa, wiedział więcej od współczesnego dyrektora” 

Te słowa Petera Druckera chyba nigdy nie były tak aktualne, jak w okresie, który 

podsumowuje mój list. W rok 2008 wchodziliśmy z przeświadczeniem, że pomimo 

widocznych perturbacji na rynkach finansowych, światową gospodarkę czekają 

dalsze lata wzrostu. Perturbacje przekształciły się w wyraźny kryzys w USA, ale 

początkowo wydawało się, że nie będzie miał on dużego wpływu na sferę realną 

oraz gospodarki europejskie. Jeszcze w połowie roku wiele analiz 

makroekonomicznych wskazywało, że polska gospodarka będzie rosła, a nasza 

waluta będzie się umacniać. Jesienią rozpoczął się gwałtowny spadek indeksów 

giełdowych i kursu złotówki. Pojawiła się niepewność co do stabilności sektora 

bankowego i wyraźne pogorszenie wskaźników ekonomicznych w sferze realnej. 

Wydaje się, że dziś oswoiliśmy się już z nową sytuacją, ale nikt nie jest w stanie 

odpowiedzieć, co zdarzy się w gospodarce w kolejnych miesiącach. 

Taka sytuacja w otoczeniu Spółki sprawiła, że w pierwszej połowie 2008 roku 

prognozy zaprezentowane w momencie wejścia MakoLab-u na NewConnect 

traktowaliśmy jako realne i zgodne z rozwojem sytuacji. Jednak późną jesienią 

2008, kierując się sygnałami z gospodarki i informacjami od naszych głównych 

klientów, byliśmy zmuszeni obniżyć prognozę sprzedaży i zysku na rok 2008 i 

odwołać prognozy na kolejne lata. Zwiększony wysiłek i dalej zmieniająca się 

sytuacja zewnętrzna doprowadziły do tego, że na koniec 2008 roku osiągnęliśmy 

wyniki lepsze niż w skorygowanej prognozie. 

Kurs akcji MakoLab-u podlegał w 2008 roku znacznym wahaniom. Nie jest moim 

celem komentowanie przyczyn takiego stanu rzeczy, chcę jednak wyraźnie 

zaznaczyć, że obecna rynkowa wycena Spółki nie jest satysfakcjonująca dla 

Zarządu. W dalszej części listu krótko przedstawię wyniki Spółki w 2008 roku oraz 

działania, które podejmujemy, aby wskaźniki ekonomiczne Spółki  systematycznie 

polepszały się. Wierzę, że przełoży się to na wzrost ceny akcji MakoLab-u. W celu 

analizy szczegółowych danych zapraszam do lektury pełnego raportu. 

W 2008 roku Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w wysokości ok. 

545 tys. zł, na co złożyły się: zysk z działalności operacyjnej oraz zysk z działalności 

finansowej. Ten ostatni był przede wszystkim wynikiem dodatnich różnic 

kursowych. Niemal połowa (ok. 47%) sprzedaży Spółki miała miejsce do strefy 

euro i mimo, że do września 2008 wartość tej waluty w stosunku do złotówki 
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systematycznie spadała, prowadziliśmy konserwatywną politykę w zakresie 

zabezpieczania kursu, nie decydując się na ryzykowne instrumenty finansowe. Ta 

strategia okazała się w naszej ocenie właściwa i nie zamierzamy jej zmieniać w 

przyszłości. Będziemy koncentrować nasze wysiłki na podstawowym biznesie i 

pracować przede wszystkim nad poprawą efektywności tworzenia, wdrażania i 

obsługi oprogramowania, w celu poprawy rentowności operacyjnej. W 2008 roku 

była ona niższa niż w roku poprzednim przede wszystkim na skutek kosztów 

związanych z działaniami rozwojowymi opisanymi w dalszej części. 

W ubiegłym roku o 57% zwiększyliśmy sprzedaż w stosunku do 2007 roku, na co 

złożyło się kilka czynników. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na jeden z 

nich - stworzenie struktur handlowych i marketingowych Spółki. Był to jeden z 

priorytetów Zarządu i musimy przyznać, że niektóre decyzje i działania, jakie 

podjęliśmy w 2008 roku, okazały się błędne. Na bieżąco jednak je korygowaliśmy i 

uznajemy, że końcowy efekt, jaki osiągnęliśmy, jest satysfakcjonujący i dobrze 

rokuje na przyszłość. Utrzymaliśmy kluczowych klientów i zwiększyliśmy sprzedaż 

do nich. Pozyskaliśmy również nowych, znaczących odbiorców. W 2009 roku 

naszym celem jest poprawa efektywności działań handlowych, która ma przynieść 

zwiększenie sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku i dalszą dywersyfikację 

portfela klientów. Chcemy to osiągnąć świadomi trudnej sytuacji rynkowej i 

związanego z kryzysem ograniczania budżetów przede wszystkim przez klientów w 

branży samochodowej, będących naszymi istotnymi odbiorcami. 

Misją MakoLab-u jest tworzenie webowych rozwiązań dla biznesu, co przesądza o 

kierunku działań rozwojowych w obszarze produktów. W 2008 roku 

zrealizowaliśmy kilka innowacyjnych projektów wykorzystujących technologie 

typu ”web service”. Efekty naszych prac spotkały się z dobrym przyjęciem u 

klientów, a niektóre projekty uzyskały prestiżowe nagrody. Kontynuowaliśmy 

rozwijanie opartych na technologiach webowych systemów zarządzania. Prace 

nad rodziną systemów ColDis pozwoliły na pozyskanie na  początku 2009 roku 

dwóch nowych, znaczących klientów. Niestety w 2008 roku nie doprowadziliśmy 

do końca realizacji systemu zarządzania sprzedażą Fractus 2.0. Dobrze oceniamy 

jednak postęp prac zgodnie z nowym harmonogramem i zamierzamy rozpocząć 

sprzedaż tego systemu w III-cim kwartale 2009. Poszerzyliśmy kompetencje Spółki 

o umiejętność budowania systemów klasy business intelligence, w którym to 

obszarze zrealizowaliśmy w 2008 roku dwa znaczące projekty. Naszym celem na 

2009 rok jest dalsze rozwijanie kluczowych produktów Spółki i podnoszenie 

kompetencji pozwalających na opracowywanie efektywnych, innowacyjnych 

rozwiązań programistycznych przynoszących klientom korzyści biznesowe. 

W tym miejscu chciałbym również zwrócić uwagę na poprawę naszej komunikacji 

z inwestorami w minionym roku. Uważamy, że jest to jeden z elementów 
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zwiększających wartość Spółki. Od III-go kwartału 2008 publikujemy raporty 

kwartalne, stworzyliśmy także nową, bogatą w treści stronę internetową relacji 

inwestorskich. 

Z uwagi na niepewność sytuacji gospodarczej nie prezentujemy prognoz 

finansowych na obecny rok i kolejne lata. Mam jednak nadzieję, że niniejszy list a 

przede wszystkim zawartość załączonego kompletnego raportu przekona 

Państwa, że mamy plan, zgodnie z którym działamy. Chcę zapewnić, że zarówno 

Zarząd jak i pracownicy Spółki są gotowi do ciężkiej pracy, aby plan ten 

zrealizować i osiągnąć efekty, które przełożą się na wzrost wartości Spółki. 

 

 

Wojciech Zieliński 

Prezes Zarządu 



WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MAKOLAB S.A. ZA ROK OBROTOWY 2008 

tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR

Wyszczególnienie 01.01.2008 01.10.2007 01.01.2008 01.10.2007

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 666,23 1 552,77 2 170,45 429,77 

Koszty dzialalności operacyjnej 7 144,55 1 251,57 2 022,75 346,41 

Zysk (strata) ze sprzedaży 521,68 301,21 147,70 83,37 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 485,08 325,80 137,34 90,18 

Przychody finansowe 240,19 5,32 68,00 1,47 

Koszty finansowe 24,78 48,65 7,02 13,46 

Zysk (strata) brutto 700,48 282,48 198,32 78,18 

Zysk (strata) netto 544,67 215,78 154,21 59,72 

Aktywa razem 4 079,38 3 059,59 977,70 854,16 

Aktywa trwałe 362,90 268,46 86,98 74,95 

Aktywa obrotowe 3 716,47 2 791,12 890,73 779,21 

Kapitał własny 3 032,86 2 488,20 726,89 694,64 

Kapitał podstawowy 707,47 707,47 169,56 197,51 

Zobowiązania długoterminowe 30,82 70,25 7,39 19,61 

Zobowiązania krótkoterminowe 934,89 475,67 224,07 132,79 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -86,90 44,01 -24,60 12,18 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -46,64 -24,65 -13,21 -6,82 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -134,92 1 097,38 -38,20 303,73 

Przepływy pieniężne netto razem -268,47 1 116,74 -76,01 309,09 

Zmiana stanu środków pieniężnych -183,59 1 110,13 -51,98 307,26 
 

Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: 

a) pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2008 roku – 4,1724 oraz 31 grudnia 2007 roku – 3,5820 zł; 

b) pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na 

koniec każdego miesiąca okresu 01.01. – 31.12.2008 – 3,5321 oraz 01.10. – 31.12.2007 – 3,6130 zł. 
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Wprowadzenie 

1. MakoLab Spółka Akcyjna została zawiązana w dniu 22 sierpnia 2007 roku w drodze przekształcenia 

MAKOLAB M. i K. Sopek Spółka jawna w MakoLab Spółka Akcyjna. 

Spółka została w dniu 01.10.2007 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289179. Spółka ma siedzibę w Łodzi 

przy ul. Demokratycznej 46. NIP: 725-001-55-26. REGON: 471343117. 

Spółka nie ma filii ani oddziałów. 

2. Przedmiotem działalności spółki jest: 

1. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z) 

2. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z) 

3. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z); 

4. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z) 

5. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z) 

6. Działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z) 

7. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - (PKD 74.14.A) 

8. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z) 

9. Działalność rachunkowo-księgowa, z wyjątkiem działalności biegłych rewidentów i doradców 

podatkowych (PKD 74.12.Z) 

10. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(PKD 80.42.B) 

11. Reklama (PKD 74.40.Z) 

12. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B) 

13. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z) 

14. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.85.Z) 

15. Wydawanie książek (PKD 22.11.Z) 

16. Działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z) 

17. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy 

towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z) 

18. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu 

telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A) 

19. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z) 

20. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G) 

21. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana(PKD 22.22.Z) 

22. Działalność graficzna pomocnicza (PKD 22.25.Z) 

23. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z) 

24. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z) 

25. Reprodukcja nagrań dźwiękowych (PKD 22.31.Z) 

26. Reprodukcja nagrań video (PKD 22.32.Z) 

27. Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z) 

28. Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A) 

29. Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z) 

30. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z) 
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31. Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z) 

32. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z) 

33. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) 

34. Telekomunikacja (PKD 64.20) 

35. Produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z) 

36. Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z) 

37. Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności 

usługowej (PKD 31.62.A) 

38. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, 

gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B) 

39. Sprzedaż hurtowa części elektronicznych (PKD 51.86.Z) 

40. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji (PKD 51.87.Z) 

41. Sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A) 

42. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.B) 

43. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z) 

44. Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii (PKD 

73.10.A) 

45. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B) 

46. Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A) 

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2008 – 31.12.2008. 

5. Sprawozdanie finansowe Spółki nie zawiera danych łącznych. 

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania przez nią działalności. 

7. Akcje Spółki serii B, C i D są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

8. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2008 Spółka kierowała się zasadami 

rachunkowości przyjętymi decyzją Zarządu MakoLab S.A. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych 

zasad (polityki) rachunkowości. 

8.1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

8.1.1. Środki pieniężne 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 

nominalnej: 

• wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, 

stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy (Bank PEKAO S.A. w 

Warszawie) 

• rozchód walut wycenia się według kursu historycznego, z zastosowaniem metody FIFO 
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•  na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez 

NBP na ten dzień, 

• ustalone na koniec roku różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie: 

− dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych, 

− ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych. 

Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury. 
Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez 
potwierdzenie sald z bankiem. 
Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana 
poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami. 

8.1.2. Zapasy 

Wycena rozchodów zapasów odbywa się zgodnie z zasadą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” 

(FIFO). 

Wytworzone przez jednostkę oprogramowanie komputerów przeznaczone do sprzedaży wycenia 

się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości 

nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen netto, uzyskanymi ze sprzedaży 

tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia 

zwiększają pozostałe koszty operacyjne. 

8.1.3. Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są 

według wartości podlegającej zapłacie. 

Spółka przyjęła uproszczenie w zakresie ujmowania transakcji w walutach obcych. Należności i 

zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są wg średniego kursu 

ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

uzyskania przychodu/kosztu, o ile uproszczenie to nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na 

realizację obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. ustawy o rachunkowości. 

Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy 

kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania 

odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień 

bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dany dzień 

średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP. Wartość należności aktualizuje się 

uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 

Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na: 

• należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości 

należności nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej 

likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, 

• należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli 

majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w 

wysokości 100% należności, 

• należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do 

postępowania sądowego w wysokości 100% należności. 
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Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z 

kontrahentami. 

8.1.4. Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe 

odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. 

Wartości niematerialne i prawne do wysokości 3500 zł umarzane są stawką 100% w miesiącu 

oddania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne powyżej 3500 zł umarzane są w/g 

stawek dla oprogramowania i licencji – 50%. 

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania 

danych ewidencyjnych z dokumentacją. 

8.1.5. Rzeczowe aktywa trwałe 

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję 

środków trwałych, do których zalicza się składniki mienia, przy czym: 

• rzeczowe składniki majątku trwałego o wartości do 3500 zł umarzane są w 100% w miesiącu 

oddania do użytkowania, a ich ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się 

pozabilansowo, 

• rzeczowe składniki majątku trwałego o wartości powyżej 3500 zł są ewidencjonowane na 

koncie „Środki trwałe” i umarzane od następnego miesiąca od daty oddania do użytkowania 

zgodnie z planem amortyzacyjnym. 

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Jednostka ustala na 

okres użyteczności ekonomicznej następujące stawki amortyzacji: 

• budynki i lokale (grupa 1) – 10%  

• kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) – 14% 

• maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (grupa 4,5) – 30% 

• urządzenia techniczne (grupa 6) – 4,5% - 10% 

• środki transportu (grupa 7) – 20% 

• narzędzia, przyrządy i wyposażenie (grupa 8) – 20% 

• z uwzględnieniem wskaźników 1, 4 i 2. 

Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość 

nabycia tych składników majątku. 

Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury. 

8.1.6. Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne 

okresy sprawozdawcze. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim, opłacone z 

góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, część odsetkowa z opłaty leasingowej. 

Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres 

sprawozdawczy ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki, lecz jeszcze nie 

stanowiących zobowiązania. 
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Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi 

zmniejszają bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich 

ustalenia. 

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń 

wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów. W związku z przejściowymi różnicami między 

wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową 

oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka ustala aktywa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w 

przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 

dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia. 

Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 

stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 

Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych 

ewidencyjnych z dokumentacją. 

8.1.7. Kapitały własne 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki w wysokości minimum 

8% do czasu osiągnięcia wartości 1/3 wartości kapitału zakładowego (art. 396 par.1 KSH). Ponadto 

do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej 

ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji. 

Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych 

ewidencyjnych z dokumentacją. 

8.1.8. Rezerwy 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 

aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w 

przyszłości, jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 

dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic 

przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego 

w przyszłości. 

Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 

stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 

Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z 

dokumentacją. 

8.1.9. Przychody ze sprzedaży 
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Przychodem z tytułu sprzedaży towarów, produktów i świadczenia usług oraz ze sprzedaży 

papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, przeznaczonych do obrotu i utrzymywanych do 

terminu zapadalności jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy. 

8.1.10. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z 

podstawową działalnością Spółki. 

8.1.11. Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe 

są to poniesione koszty operacji finansowych. 

8.1.12. Podatek dochodowy 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dn. 15.02.1992, Dz. U. 54 z 2000 r. z późniejszymi 

zmianami). 

8.1.13. Wynik finansowy 

Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej 

działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, 

obowiązkowe obciążenia wyniku. 

8.2. Księgi rachunkowe są prowadzone oraz sprawozdanie finansowe tj. rachunek wyników, bilans, 

informacja dodatkowa za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 zostało sporządzone zgodnie z ustawą o 

rachunkowości z dnia 29.09.1994 (jednolity tekst Dz. U. z dnia 2002 nr 76 z późniejszymi zmianami). 

8.3. Spółka ma obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku 

przepływów pieniężnych (Art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Rachunek przepływów 

pieniężnych za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 sporządzono wg Krajowego Standardu 

Rachunkowości Nr 1 (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 12 poz. 69 z 2003 r.). 

9. Sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowemu badaniu na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 3 

ustawy o rachunkowości. 

 

 

Łódź, 19 maja 2009 

Sporządził     Zarząd MakoLab S.A. 

 

 

 

Krystyna Garbacz    Wojciech Zieliński  Mirosław Sopek 

CPS Accounting Sp. z o.o.   Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
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Bilans na dzień 31.12.2008 

Stan na dzień Stan na dzień

AKTYWA  31.12.2008  31.12.2007 

A. AKTYWA TRWAŁE 362 902,42             268 463,71             

I. Wartości niematerialne i prawne 39 818,13               3 037,77                 
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne 39 818,13               3 037,77                 
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 300 264,48             263 198,94             
1. Środki trwałe 300 264,48             263 198,94             

a)  grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
b)   budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 90 343,43               65 845,59               
c)  urządzenia techniczne i maszyny 147 654,45             116 406,71             

d) środki transportu 62 266,60               80 946,64               
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe 2 331,81                 
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 488,00               2 227,00                 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 488,00               2 227,00                 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 3 716 473,46          2 791 122,29          

I. Zapasy 156 910,75             24 057,34               
1. Materiały 423,09                     
2. Półprodukty i produkty w toku 117 224,40             
3. Produkty gotowe
4. Towary 39 686,35               23 634,25               
5. Zaliczki na dostawy

II. Należności krótkoterminowe 2 128 422,10          1 159 699,16          
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek 2 128 422,10          1 159 699,16          

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 2 059 875,22          1 138 444,87          

       - do 12 miesięcy 2 059 875,22          1 138 444,87          
       - powyżej 12 miesięcy

b)
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i  

zdrowotnych oraz innych świadczeń
                16 023,64    3 240,96                 

c) inne 52 523,24               18 013,33               
d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 409 577,06          1 593 165,10          
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 409 577,06          1 593 165,10          

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 409 577,06          1 593 165,10          

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 409 577,06          1 593 165,10          
        - inne środki pieniężne
        - inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 563,55               14 200,69               

AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B) 4 079 375,88          3 059 586,00           
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Stan na dzień Stan na dzień

PASYWA 31.12.2008  31.12.2007 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 032 863,08          2 488 195,27          

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 707 473,00             707 473,00             

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 780 722,27          1 564 940,76          

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto 544 667,81             215 781,51             

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 046 512,80          571 390,73             

I. Rezerwy na zobowiązania 53 798,40               13 478,00               

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 250,00               1 478,00                 

2. Rezerwa naświadczenia emerytalne i podobne
   - długoterminowa
   - krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy 18 548,40               12 000,00               

   - długoterminowe
   - krótkoterminowe 18 548,40               12 000,00               

II. Zobowiązania długoterminowe 30 820,27               70 246,72               

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek 30 820,27               70 246,72               

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 30 820,27               70 246,72               

d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe 934 894,13             475 666,01             

1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek 886 535,06             410 516,31             

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 66 308,27               48 747,05               

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 474 689,58             181 901,57             

        - do 12 miesięcy 474 689,58             181 901,57             

       - powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy 134,99                     
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 342 036,03             179 867,69             

h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne 3 366,19                 

3. Fundusze specjalne 48 359,07               65 149,70               

IV. Rozliczenia międzyokresowe 27 000,00               12 000,00               

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 27 000,00               12 000,00               

    - długotermione

   - krótkoterminowe 27 000,00               12 000,00               

PASYWA RAZEM (suma poz. A i B) 4 079 375,88          3 059 586,00           
 

Łódź, 19 maja 2009 

Sporządził     Zarząd MakoLab S.A. 
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Rachunek zysków i strat za okres 01.01.-31.12.2008 

 01.01.-31.12.2008 01.10. - 31.12.2007

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7 666 227,86              1 552 771,63              

I Od jednosetk powiązanych

II Przychody netto ze sprzedaży produktów                6 372 099,95    1 253 401,52              

III
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna)                   118 038,86    17 972,23 -                   

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                1 176 089,05    317 342,34                 

B Koszt działalności operacyjnej 7 144 551,09              1 251 565,08              

I Amortyzacja                     94 704,00    18 668,37                    

II Zużycie materiałów i energii                   294 305,45    44 439,79                    

III Usługi obce                1 707 734,99    312 988,51                 

IV Podatki i opłaty, w tym:                     48 372,00    9 804,00                      

- podatek akcyzowy

V Wynagrodzenia                3 352 880,44    507 166,21                 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   526 760,90    85 349,26                    

VII Pozostałe koszty rodzajowe                   237 791,07    44 526,99                    

VIII Wartość sprzedanych towarów i matriałów                   882 002,24    228 621,95                 

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 521 676,77                 301 206,55                 

D Pozostałe przychody operacyjne 9 602,55                      24 648,20                   

I Zysk ze zbycia niefinansowych  aktywów trawałych

II Dotacje

III Inne przychody operacyjne 9 602,55                      24 648,20                    

E Pozostałe koszty operacyjne 46 196,92                   51,11                           

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trawłych

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 27 452,90                    

III Inne koszty operacyjne                     18 744,02    51,11                           

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 485 082,40                 325 803,64                 

G Przychody finansowe 240 185,80                 5 321,82                      

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych

II Odsetki, w tym:                     29 705,06    5 321,82                      

- od jednostek powiązanych

III Zysk ze zbycia inwestycji

IV Aktualizacja wartości inwestycji

V Inne                   210 480,74    

H Koszty finansowe 24 783,39                   48 646,95                   

I Odsetki, w tym:                     24 783,39    11 603,58                    

- dla jednostek powiązanych

II Strata ze zbycia inwestycji

III Aktualizacja wartości inwestycji

IV Inne 37 043,37                    

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 700 484,81                 282 478,51                 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

I Zyski nadzwyczajne

II Straty nadzwyczajne

K Zysk (strata) brutto (I+/-J) 700 484,81                 282 478,51                 

L Podatek dochodowy                   155 817,00    66 697,00                   

M
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N Zysk (strata) netto (K-L-M) 544 667,81                 215 781,51                  
 

Łódź, 19 maja 2009 

Sporządził     Zarząd MakoLab S.A. 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie 01.01.-31.12.2008 
01.01.-31.12.2008 01.10.-31.12.2007

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 488 195,27              618 656,31                 

–  korekty błędów podstawowych

I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 2 488 195,27              618 656,31                 

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 707 473,00                 550 000,00                 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu) 157 473,00                 

–  wydania udziałów 

–  emisja akcji serii B, C, D 157 473,00                 

b) zmniejszenie (z tytułu)

–  wypłaty dla właścicieli

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 707 473,00                 707 473,00                 

2. Należne wpłaty na kapitał pods.na pocz.okresu

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 564 940,76              68 656,31                   

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu) 215 781,51                 1 496 284,45              

–  agio z tytulu emisji akcji serii B, C, D 1 496 284,45              

–  podział zysków 215 781,51                 

–  z przeszacowanie środków trwałych

b) zmniejszenie (z tytułu)

–  na kapitał rezerwowy (uchwała)

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 780 722,27              1 564 940,76              

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

–  korekty aktualizującej wartość

b) zmniejszenie (z tytułu)

–  zbycia środków trwałych

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

–  z kapitału zapasowego (uchwała)

–  z podziału zysku (uchwała)

b) zmniejszenie (z tytułu)

–  z pokrycie straty (uchwała)

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
–  korekty błędów podstawowych

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

– zmiana ustawy o rachunkowości

b) zmniejszenie (z tytułu)

–  podział zysku (na kapitał rezerwowy)

–  podział zysku (na kapitał podstawowy)

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,

–  korekty błędów podstawowych

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

– zwrot podatków przez Urząd Skarbowy

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8. Wynik netto 544 667,81                 215 781,51                 

a) zysk netto/brutto 544 667,81                 215 781,51                 

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 032 863,08              2 488 195,27              

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 3 032 863,08              2 488 195,27              

podziału zysku (pokrycia straty)   
Łódź, 19 maja 2009 

Sporządził     Zarząd MakoLab S.A. 

 

 

 

Krystyna Garbacz     Wojciech Zieliński  Mirosław Sopek 

CPS Accounting Sp. z o.o.    Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
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Rachunek przepływów pieniężnych w okresie 01.01.-31.12.2008 
01.01.-31.12.2008 01.10.-31.12.2007

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 544 667,81             215 781,51             
II. Korekty razem 631 567,15 -            171 774,62 -            

1. Amortyzacja 94 704,00               18 668,37               
2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych 84 879,09 -              6 613,25                 
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 24 196,54               11 570,63               
4. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw 40 320,40               13 478,00               
6. Zmiana stanu zapasów 132 853,41 -            7 744,99 -                
7. Zmiana stanu należności 971 054,75 -            354 002,43 -            
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,  z wyjątkiem pożyczek i kredytów 408 623,02             124 603,58             
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 623,86 -              15 038,97               

10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 86 899,34 -              44 006,89               

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych
b) w poozostalych jednostkach

–  zbycie aktywów finansowych
–  dywidendy i udzialy w zyskach
–  spłata udzielonych pozyczek długoterminowych
–  odsetki
–  inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 46 643,90               24 646,43               

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46 643,90               24 646,43               
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach

–  nabycie aktywów finansowych
–  udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 46 643,90 -              24 646,43 -              

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 653 757,45          

1. Wpływ netto z wydania udziałw (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 1 653 757,45          
oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 134 923,89             556 378,79             
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 531 502,68             
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 13 305,48               
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 110 727,35             
8. Odsetki 24 196,54               11 570,63               
9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 134 923,89 -            1 097 378,66          
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 268 467,13 -            1 116 739,12          
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 183 588,04 -            1 110 125,87          

–  zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych 84 879,09               6 613,25 -                
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 592 145,73          475 406,61             
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 1 323 678,60          1 592 145,73          

–  o ograniczonej mozliwości dysponowania 41 111,80               56 168,92                
Łódź, 19 maja 2009 

Sporządził     Zarząd MakoLab S.A. 

 

 

 

Krystyna Garbacz     Wojciech Zieliński  Mirosław Sopek 

CPS Accounting Sp. z o.o.    Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
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Informacja dodatkowa 

Informacja dodatkowa obejmuje: 

1. Informacje o: 

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych 
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 
wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku 
amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 
amortyzacji lub umorzenia - dane przedstawia TABELA Nr 1 

1.2. wartość gruntów użytkowanych wieczyście, - nie dotyczy 

1.3. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 
leasingu 

W okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 Spółka użytkowała budynek przy 
ul. Demokratycznej 46 na podstawie umowy najmu zawartej z Mirosławem Sopek i 
Krzysztofą Sopek zamieszkałymi w Łodzi przy ulicy Praskiej 24. Wynajmujący oddali 
najemcy w najem: lokale użytkowe w w/w budynku o łącznej powierzchni 463 m² z 
przeznaczeniem na cele biurowe i siedzibę Spółki oraz inne związane z prowadzoną 
przez Najemcę działalnością gospodarczą (m.in. serwerownia, magazyn części 
komputerowych). Wartość budynku jest nieznana. 

1.4. zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli, - nie dotyczy 

1.5. dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych 

Na kapitał podstawowy składa się 7 074 730 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 
łącznej wartości 707 473,00 zł. Nie ma akcji uprzywilejowanych. Dane o strukturze 
własności kapitału podstawowego przedstawia TABELA Nr 2 

1.6. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 
kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza 
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym - Spółka sporządza zestawienie zmian 
w kapitale własnym. 

1.7. propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć cały zysk netto za okres 01.01.-31.12.2008 w 
kwocie 544 667,81 zł na kapitał zapasowy Spółki. 

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - dane przedstawia 
TABELA Nr 3 

1.9. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek 
roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 
obrotowego - dane przedstawia TABELA Nr 4 

1.10. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty - PASYWA B.II pkt 2 kwota 
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30 820,27 zł 

1.10.1. do 1 roku, 

1.10.2. powyżej 1 roku do 3 lat - kwota 30 820,27 zł 

1.10.3. powyżej 3 lat do 5 lat, 

1.10.4. powyżej 5 lat, 

1.11. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - dane 
przedstawia TABELA Nr 5 

1.12. wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego 
rodzaju) - dane przedstawia TABELA Nr 6 

1.13. zdarzenia warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, 
także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń 
wobec jednostek powiązanych 

Sandfield Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożył w 2007 roku zobowiązanie do 
objęcia akcji Spółki na następujących warunkach: 

• wartość emisji 1.000.000,00 PLN, 

• zysk netto Spółki za 2008 potwierdzony przez audytora z wyłączeniem zdarzeń o 
charakterze jednorazowym wyniesie nie mniej niż 1 000 000,00 zł, 

• cena 1 akcji będzie równa ilorazowi minimalnego wymaganego zysku netto i 
liczby akcji Spółki na dzień 31 grudnia 2007 pomnożonemu przez 10, 

• emisja akcji zostanie uchwalona na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 
zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008; uchwała 
zgromadzenia określi warunki emisji. 

Z uwagi na niespełnienie przez Spółkę warunku dotyczącego zysku netto za 2008 rok 
Sandfield Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest zwolniony z realizacji 
zobowiązania. 

W okresie 01.01.2008-31.12.2008 Spółka nie udzielała poręczeń i gwarancji. 

1.14. podział zobowiązań krótkoterminowych - dane przedstawia TABELA Nr 7 

1.15. podział należności krótkoterminowych - dane przedstawia TABELA Nr 8 

2. Informacje o: 

2.1. strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto 
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - dane przedstawia TABELA Nr 9 

2.2. wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie dotyczy 

2.3. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – odpis w wysokości 8 171,39 zł 

2.4. informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy 

2.5. rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od wyniku finansowego (zysku) brutto - dane przedstawia Tabela Nr 10 

2.6. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane 
różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania – nie dotyczy 

2.7. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 
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aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę 
środowiska – poniesione nakłady w roku 2008 na niefinansowe aktywa trwałe 
przedstawia Tabela Nr 1. 

W roku 2009 Spółka planuje zakupić: 

• oprogramowanie obce za kwotę 60 000,00 zł 

• sprzęt komputerowy za kwotę 100 000,00 zł 

2.8. informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie 
dotyczy 

2.9. podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie dotyczy 

2a. Informacje o: 

2a.1 dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych-kurs 
przyjęty do ich wyceny - dane przedstawia TABELA NR 11 

3. Informacje o: 

3.1. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe - dane 

przedstawia TABELA Nr 12 

3.2. wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla 

każdej grupy osobno) 

W okresie 01.01.-31.12.2008 suma wynagrodzeń należnych osobom wchodzącym w 

skład organów Spółki wyniosła: 

a) Zarząd    398 919,89 zł, 

b) Rada Nadzorcza        6 000,00 zł 

3.3. pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w 

skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy 

osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty– nie wystąpiły 

3.4. strukturze środków pieniężnych przyjętych w rachunku przepływów pieniężnych - dane 

przedstawia TABELA NR 13 

4. Informacje o: 

4.1. znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym 

roku obrotowego – nie dotyczy 

4.2. znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy 

4.3. dokonanych w roku obrotowym zmianach zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 

wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają 

one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich 
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przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale 

(funduszu) własnym – nie dotyczy 

4.4. liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

Dokonano porównania danych liczbowych z roku obrotowego 01.01.-31.12.2008 z 

danymi liczbowymi z pierwszego roku obrotowego Spółki tj. okresu 01.10.-31.12.2007. 

4.5. o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych 

w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuacje majątkową, 

finansową i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy 

4.6. istotnych transakcjach (wraz z kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach 

niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane – nie 

dotyczy 

4.7. wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, wraz z wynagrodzeniem za inne usługi, wypłaconym lub należnym za rok 

obrotowy 

W okresie 01.01.-31.12.2008 wypłacono Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i 

Doradców Sp. z o.o. wynagrodzenie w wysokości 12 000,00 zł netto za badanie 

sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy Spółki oraz wynagrodzenie za 

inne usługi w łącznej wysokości 66 774,00 zł netto. 

5. Informacje o: 

5.1. wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy 

5.2. transakcjach z jednostkami powiązanymi – nie dotyczy 

5.3. wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w 

kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien 

zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o 

zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy – nie dotyczy 

5.4. jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając 

ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: - nie dotyczy 

5.5. informacje o: 

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi 

spółka jako jednostka zależna – nie dotyczy 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi 

spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o 

której mowa w lit. a) – nie dotyczy 
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6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 

połączenie – nie dotyczy 

7. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 

niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie 

finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis 

podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. 

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania przez Spółkę działalności w przyszłości. 

8. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 

ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje – 

nie dotyczy 
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Tabela 1 - Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych 

wartości w zł 

  WARTOŚĆ POCZĄTKOWA BRUTTO 

Nazwa grupy składników 
majątku trwałego 

Wartość 
początkowa 

(brutto) stan na 
początek roku 
obrotowego 
01.01.2008 

Zwiększenie  wartości początkowej 

Ogółem 
zwiększenia 

wartości 
początkowej 

(3+4+5) 

Zmniejszenie wartości 
początkowej 

Ogół. 
zmniej. 
wart. 

począt. 
(7+8+9) 

Wart. 
początk. 

brutto – stan 
na 31.12.2008 

(2+6+10) Aktualizacja Przychody 
Przemieszcze

nia Zbycie Likwidacja Inne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1) Wartości niematerialne i 
prawne 4 547,55 - 46 001,17 - 46 001,17 - - - - 50 548,72 

2) Środki trwałe 503 293,04 - 122 548,73 - 122 548,73 - - - - 625 841,77 

Budynki, lokale (grupa1) 80 766,41 - 32 669,45 - 32 669,45 - - - - 113 435,86 

Kotły i maszyny 
energetyczne (grupa3) 73 926,58 - 0,00 - 0,00 - - - - 73 926,58 

Maszyny, urządz. i aparaty 
ogóln. zastosow. (grupa4) 127 381,51 - 89 879,28 - 89 879,28 - - - - 217 260,79 

Urządzenia techniczne 
(grupa6) 71 540,73 - 0,00 - 0,00 - - - - 71 540,73 

Środki transportu (grupa7) 139 659,63 - 0,00 - 0,00 - - - - 139 659,63 

Narzędzia, przyrządy, 
ruchom i wyposaż 
(grupa8)  10 018,18 - 0,00 - 0,00 - - - - 10 018,18 

(1+2) 507 840,59 - 168 549,90 - 168 549,90 - - - - 676 390,49 
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Tabela 1 – cd. 

         
UMORZENIE WARTOŚĆ NETTO 

Nazwa grupy składników majątku 
trwałego 

Stan 
01.01.2008 
(umorzenie) Aktualizacja 

01.01.2008-
31.12.2008 
Umorzenie 
za rok 2008 

Inne 
zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na 
31.12.2008 
(umorzenie) 

Stan na począt.  
roku obrotowego 

(netto) (2-12) 
01.01.2008 (PS"0") 

Stan na 
31.12.2008 

(netto) (11-17) 
(PS"0") 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 

1) Wartości niematerialne i prawne 1 509,78 - 9 220,81 - - 10 730,59 3 037,77 39 818,13 

2) Środki trwałe 240 094,10 - 85 483,19 - - 325 577,29 263 198,94 300 264,48 

Budynki, lokale (grupa1) 14 920,82 - 8 171,61 - - 23 092,43 65 845,59 90 343,43 

Kotły i maszyny energetyczne 
(grupa3) 32 527,69 - 10 349,76 - - 42 877,45 41 398,89 31 049,13 

Maszyny, urządz. i aparaty ogóln. 
zastosow. (grupa4) 101 181,28 - 42 257,36 - - 143 438,64 26 200,23 73 822,15 

Urządzenia techniczne (grupa6) 22 733,14 - 6 024,42 - - 28 757,56 48 807,59 42 783,17 

Środki transportu (grupa7) 58 712,99 - 18 680,04 - - 77 393,03 80 946,64 62 266,60 

Narzędzia, przyrządy, ruchom i 
wyposaż (grupa8)  10 018,18 -   - - 10 018,18 0,00 0,00 

(1+2) 241 603,88 - 94 704,00 - - 336 307,88 266 236,71 340 082,61 
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Tabela 2. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2008 

 

Akcjonariusz 

Liczba akcji wyemitowanych w poszczególnych seriach 

Udział w kapitale akcyjnym ogółem seria A seria B seria C seria D 

Mirosław Sopek 2 750 000 2 750 000    38,87% 

Krzysztofa Sopek 2 750 000 2 750 000    38,87% 

Pozostali (poniżej 5%) 1 574 730  200 017 1 100 000 274 713 22,26% 

Razem: 7 074 730 5 500 000 200 017 1 100 000 274 713 100% 
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Tabela 3 – Stan rezerw 

 wartości w zł 

Lp. Tytuły 
Stan na 

01.01.2008 
Zwiększenia  Zmniejszenia 

Stan na 
31.12.2008 

1 Rezerwy na zobowiązania w B I Pasywa bilansu 13 478,00 52 320,40 12 000,00 53 798,40 

2 Rezerwa z tytuł odroczonego podatku dochodowego 1 478,00 33 772,00 0,00 35 250,00 

3 Rezerwa na koszty 12 000,00 18 548,40 12 000,00 18 548,40 
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Tabela 4 - Stan odpisów aktualizujących należności 

wartości w zł 

Odpisy aktualizujące należności 

Grupa należności 
Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Uznanie odpisów 

za zbędne 
Stan na 

31.12.2008 

Należności 
brutto 

31.12.2008 

Należności 
netto 

31.12.2008 

Należności od 
dłużników z tytułu 
dostaw towarów i 

usług - 
krótkoterminowe 

21 784,73 27 452,90 504,24 - 48 733,39 2 108 608,61 2 059 875,22 
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Tabela 5 - Rozliczenia międzyokresowe 

wartości w zł 

Lp. Tytuły Stan na 01.01.2008 Zwiększenia  Zmniejszenia Stan na 31.12.2008 

1 
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w B.IV 
aktywa bilansu 14 200,69 47 450,69 40 087,83 21 563,55 

 Opłacone z góry ubezpiecz. majątkowe 6 850,57 14 488,56 13 275,06 8 064,07 

 Oprogramowanie użytkowane na podstawie umowy dzierżawy   10 988,96 7 783,79 3 205,17 

 Naliczanie części odsetek z leasingu finansowego – agregat 
prądotwórczy 

4 121,76 0,00 3 291,06 830,70 

  Inne (prenumerata, usługi telekomunikacyjne) 3 228,36 21 973,17 15 737,92 9 463,61 

2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów  - zaliczki  12 000,00 27 000,00 12 000,00 27 000,00 
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Tabela 6 - Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki 

wartości w PLN 

Lp. 
Przedmiot, w wyniku którego 

wystąpiło zobowiązanie 

Rodzaj zobowiązania 
(zastaw, przewłaszczenie, 

hipoteka) 

Kwota 
zabezpieczenia 

Kwota zobowiązania 
Majątek podlegający 

zabezpieczeniu 

1 Kredyt w rachunku bieżącym przewłaszczenie 741 997,00 
560 000,00 

(wg umowy kredytowej) 

Środki trwałe, wyposażenie 
(cesja polisy ubezpiecz. 

przewłaszczonych rzeczy) 
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Tabela 7 – Podział zobowiązań krótkoterminowych 

wartości w zł 

Zobowiązania od 

Okres wymagalności 

Razem do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat 

Stan na 31.12.2008 

01.01.2008 31.12.2008 01.01.2008 31.12.2008 01.01.2008 31.12.2008 01.01.2008 31.12.2008 01.01.2008 31.12.2008 

1. Jednostek 
powiązanych 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Pozostałych jednostek 410 516,31 886 535,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 516,31 886 535,06 

a) kredyty 
        

0,00 0,00 

b) z tytułu emisji 
dłużnych papierów 
wartościowych         

0,00 0,00 

c) inne zobowiązania 48 747,05 66 308,27 
      

48 747,05 66 308,27 

d) z tytułu dostaw i 
usług 

181 901,57 474 689,58 
      

181 901,57 474 689,58 

e) zaliczki na otrzymane 
dostawy  

134,99 
      

0,00 134,99 

f) zobowiązania 
wekslowe         

0,00 0,00 

g) z tytułu podatków, 
ceł, ubezpieczeń i 
innych świadczeń 

179 867,69 342 036,03 
      

179 867,69 342 036,03 

h) z tytułu wynagrodzeń 
        

0,00 0,00 

i) inne 
 

3 366,19 
      

0,00 3 366,19 

Razem 410 516,31 886 535,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 516,31 886 535,06 
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Tabela 8 – Podział należności 

wartości w zł 

Należności od 

Okres wymagalności 

Razem do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat 

Stan na 31.12.2008 

01.01.2008 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2008 

1. Jednostek powiązanych: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Pozostałych jednostek 1 159 699,16 2 128 422,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 159 699,16 2 128 422,10 

a) z tytułu dostaw i usług 1 138 444,87 2 059 875,22             1 138 444,87 2 059 875,22 

b) z tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń i innych 
świadczeń 3 240,96 16 023,64             3 240,96 16 023,64 

c) inne 18 013,33 52 523,24             18 013,33 52 523,24 

Razem 1 159 699,16 2 128 422,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 159 699,16 2 128 422,10 
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Tabela 9 - Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i usług 

    wartość w zł 

Lp. Przychody ze sprzedaży (bez VAT) Wartość 

1 Towary 1 176 089,05 

2 Produkty (usługi), w tym: 6 372 099,95 

  kraj 2 849 759,26 

  eksport 3 522 340,69 

3 Razem przychody (1+2) 7 548 189,00 
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Tabela 10 – Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 

    wartości w zł 

Zysk brutto 700 484,81 

Koszty bilansowe, niepodatkowe 261 607,77 

Koszty podatkowe, niebilansowe 114 770,37 

Przychody podatkowe, niebilansowe 135 866,76 

Przychody podatkowe, niebilansowe 27 000,00 

Podstawa opodatkowania 738 455,45 

Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu 738 455,00 

Stopa podatku 19% 

Podatek dochodowy bieżący 140 306,45 

Podatek dochodowy bieżący po zaokrągleniu 140 306,00 

Wzrost rezerwy z tytułu podatku odroczonego 33 772,00 

Wzrost aktywu z tytułu podatku odroczonego -18 261,00 

Razem podatek dochodowy 155 817,00 

Zysk netto 544 667,81 
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w tym 

Koszty bilansowe, niepodatkowe 261 607,77 

PFRON 45 785,00 

Koszty składek ZUS i wpłat na ZFŚS zapłacone po dniu bilansowym 42 250,89 

Odsetki budżetowe 509,50 

Odpisy aktualizujące należności 27 452,90 

Darowizna 9 400,00 

Amortyzacja środka trwałego przyjętego w leasing finansowy 18 680,04 

Koszty pośrednie-faktury z 2009 roku dotyczące 2008 roku 13 685,54 

Pozostałe 103 843,90 

Koszty podatkowe, niebilansowe 114 770,37 

Składki pracodawcy ZUS za XII.2007 zapłacone w I.2008 28 667,11 

Spłata kapitału z tytułu leasingu 71 254,98 

Inne 14 848,28 

Przychody bilansowe, niepodatkowe 135 866,76 

Różnice kursowe niebilansowe 135 362,52 

Rozwiązanie rezerwy na należność 504,24 

Przychody podatkowe, niebilansowe  27 000,00 

Niezrealizowany, zafakturowany przychód 27 000,00 
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Tabela 11 – Pozycje w bilansie wyrażone w walucie obcej – kursy przyjęte do wyceny 

 

Pozycje bilansu: 
Wartość w 

walucie 
Waluta 

Kurs przyjęty do 

wyceny (w zł) 

Należności z tytułu dostaw    4 259,97 USD 2,9618 

Należności z tytułu dostaw    275 475,74 EUR 4,1724 

Należności inne  1 200,00 EUR 4,1724 

Należności z tytułu dostaw   48,34 GBP 4,2913 

Zobowiązania z tytułu dostaw  75 510,47 USD 2,9618 

Zobowiązania z tytułu dostaw 5 815,60 EUR 4,1724 

Kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 31.12.2008 Tabela 254/A/2008 
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Tabela 12 - Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe w roku 2008 

 

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 

Pracownicy umysłowi 53 

Pracownicy na stanowiskach robotniczych - 

Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju - 

Uczniowie - 

Pracownicy przebywający na urlopach 
wychowawczych lub bezpłatnych 1 

Ogółem 54 
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Tabela 13 – Środki pieniężne 

  wartości w zł 

31.12.2008  31.12.2008  31.12.2007 31.12.2007 

Wycena 
bilansowa 

Bez wyceny 
bilansowej 

Wycena 
bilansowa 

Bez wyceny 
bilansowej 

Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery 
wartościowe razem 1 409 577,06 1 323 678,60 1 593 165,10 1 592 145,73 

w tym: 

1) środki pieniężne  w kasie 5 679,72 5 679,72 11 119,54 11 119,54 

2) środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 403 897,34 1 317 998,88 1 582 045,56 1 581 026,19 

Różnice z wyceny bilansowej 85 898,46   1 019,37   

 

 

Łódź, 19 maja 2009 

Sporządził      Zarząd MakoLab S.A. 

 

 

 

Krystyna Garbacz      Wojciech Zieliński  Mirosław Sopek 

CPS Accounting Sp. z o.o.     Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
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Charakterystyka Spółki 

Informacje podstawowe 

MakoLab S.A. jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289179. Spółka została wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 
1 października 2007 roku. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 707 473,00 zł i dzieli się na 7 074 730 akcji serii A, B, C, D o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda. 

Akcje notowane na rynku NewConnect 

Akcje serii B, C i D są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (oznaczenie akcji: 
MAKOLAB, MLB). 

Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni dla Spółki kancelaria Ruciński i Wspólnicy Kancelaria 
Audytorów i Doradców Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 
Śniadeckich 17. 

Funkcję Animatora Rynku pełni dla Spółki Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie, 
Al. Jerozolimskie 123 a. 

Struktura akcjonariatu 

Strukturę akcjonariatu MakoLab S.A. w dniu sporządzenia sprawozdania przedstawia Tabela 1. 

Akcjonariusz 

Liczba akcji wyemitowanych w poszczególnych seriach Udział w 

kapitale 

akcyjnym Ogółem seria A seria B seria C seria D 

Mirosław Sopek 2 750 000 2 750 000    38,87% 

Krzysztofa Sopek 2 750 000 2 750 000    38,87% 

Pozostali (poniżej 5%) 1 574 730  200 017 1 100 000 274 713 22,26% 

Razem: 7 074 730 5 500 000 200 017 1 100 000 274 713 100% 

Tabela 1. Struktura akcjonariatu MakoLab S.A. w dniu 19.05.2009. 

W okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 struktura akcjonariatu Spółki uległa zmianie w wyniku zbycia akcji 
przez Sandfield Capital Sp. z o.o., który w dniu 01.01.2008 posiadał 950 000 akcji serii C, co stanowiło 
13,43% wszystkich akcji Spółki. 

Przedmiot działania Spółki 

Zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. 04 nr 33 
poz. 289) oraz Statutem Spółki przedmiotem jej działania jest: 
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1. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z) 

2. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z) 

3. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z); 

4. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z) 

5. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z) 

6. Działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z) 

7. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - (PKD 74.14.A) 

8. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z) 

9. Działalność rachunkowo-księgowa, z wyjątkiem działalności biegłych rewidentów i doradców 
podatkowych (PKD 74.12.Z) 

10. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(PKD 80.42.B) 

11. Reklama (PKD 74.40.Z) 

12. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B) 

13. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z) 

14. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.85.Z) 

15. Wydawanie książek (PKD 22.11.Z) 

16. Działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z) 

17. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy 
towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z) 

18. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu 
telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A) 

19. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z) 

20. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G) 

21. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana(PKD 22.22.Z) 

22. Działalność graficzna pomocnicza (PKD 22.25.Z) 

23. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z) 

24. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z) 

25. Reprodukcja nagrań dźwiękowych (PKD 22.31.Z) 

26. Reprodukcja nagrań video (PKD 22.32.Z) 

27. Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z) 
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28. Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A) 

29. Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z) 

30. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z) 

31. Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z) 

32. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z) 

33. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) 

34. Telekomunikacja (PKD 64.20) 

35. Produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z) 

36. Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z) 

37. Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności 
usługowej (PKD 31.62.A) 

38. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, 
gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B) 

39. Sprzedaż hurtowa części elektronicznych (PKD 51.86.Z) 

40. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji (PKD 
51.87.Z) 

41. Sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A) 

42. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.B) 

43. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z) 

44. Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii (PKD 
73.10.A) 

45. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B) 

46. Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A) 

Odziały i zakłady Spółki 

Spółka nie posiada wydzielonych oddziałów i zakładów. 

Działalność Spółki jest prowadzona: 

a) w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Demokratycznej 46, gdzie znajduje się siedziba Zarządu, 
biuro Spółki oraz dział usług internetowych (Centrum Danych) i działy realizujące systemy 
zarządzania, 

b) w Łodzi przy ul. Niciarnianej 2/6 (od 1 grudnia 2008), gdzie zlokalizowany jest dział handlowy 
Spółki oraz działy realizujące serwisy WWW i systemy inteligencji biznesowej, 

c) w biurze handlowym w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 (od 19 maja 2008, budynek Krajowej 
Izby Gospodarczej). 
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Powiązania organizacyjne i kapitałowe z innymi podmiotami 

MakoLab S.A. nie posiada powiązań kapitałowych i organizacyjnych z innymi podmiotami. 

Władze Spółki 

Zarząd 

W okresie od 01.01.2008 do 07.03.2008 Zarząd Spółki był dwuosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu 
pełnił Pan Dr Mirosław Sopek, a funkcję Wiceprezesa Zarządu pełniła Pani Krzysztofa Irena Sopek. 
Oboje zostali powołani na swoje funkcje w dniu 22 sierpnia 2007 na trzyletnie kadencje. 

W dniu 07.03.2008 Rada Nadzorcza odwołała Zarząd Spółki w dotychczasowym składzie i powołała 
Pana Wojciecha Zielińskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki na trzyletnią kadencję oraz Pana Dr. 
Mirosława Sopek na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki na trzyletnią kadencję. 

Skład Zarządu MakoLab S.A. nie uległ zmianie do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania i w jego 
skład wchodzą: 

• Pan Wojciech Zieliński – Prezes Zarządu 

• Pan Dr Mirosław Sopek – Wiceprezes Zarządu 

Życiorysy obecnych członków Zarządu Spółki są dostępne na stronie WWW: 
http://www.makolab.pl/pl/investors/board/ 

Rada Nadzorcza 

W okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 w skład Rady Nadzorczej MakoLab S.A. wchodzili: 

a) Pan Włodzimierz Mrozek – Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany w dniu 22.08.2007 na 
roczną kadencję, 

b) Pan Dr Piotr Goetzen – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej powołany w dniu 22.08.2007 
na roczną kadencję, 

c) Pan Prof. Piotr Paneth – Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 22.08.2007 na roczną 
kadencję, zrezygnował z członkostwa w Radzie z dniem30.06.2008, 

d) Pan Jerzy Karasiuk - Członek Rady Nadzorczej, powołany w dniu 20.11.2007 roku na trzyletnią 
kadencję, zrezygnował z członkostwa w Radzie z dniem 10.03.2008, 

e) Pan Piotr Nadolski – Członek Rady Nadzorczej, powołany w dniu 20.11.2007 roku na 
trzyletnią kadencję, zrezygnował z członkostwa w Radzie z dniem 28.05.2008, 

f) Pan Dr Jerzy M. Rudziński – Członek Rady Nadzorczej powołany w drodze kooptacji z dniem 
28.03.2008, a następnie powołany na Członka Rady z dniem 30.06.2008 na trzyletnią 
kadencję, 

g) Pan Rafał Marcinów – Członek Rady Nadzorczej powołany z dniem 30.06.2008 na trzyletnią 
kadencję, 

h) Pan Sławomir Jarecki - Członek Rady Nadzorczej powołany z dniem 30.06.2008 na trzyletnią 
kadencję. 
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W efekcie zmian, jakie zaszły po dniu 01.01.2008 w dniu sporządzenia sprawozdania w skład Rady 
Nadzorczej Spółki wchodzą: 

• Pan Włodzimierz Mrozek – Przewodniczący, który ma status członka niezależnego Rady, 

• Pan Dr Piotr Goetzen – Wiceprzewodniczący, który ma status członka niezależnego Rady, 

• Pan Sławomir Jarecki – Członek, który ma status członka niezależnego Rady, 

• Pan Rafał Marcinów – Członek, który ma status członka niezależnego Rady, 

• Pan Dr Jerzy M. Rudziński – Członek, który ma status członka niezależnego Rady. 

Życiorysy obecnych członków Rady Nadzorczej są dostępne na stronie WWW: 
http://www.makolab.pl/pl/investors/board_of_directors/ 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

W okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 odbyło się jedno, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 
które miało miejsce w Łodzi w dniu 30.06.2008. W trakcie Zgromadzenia zostały podjęte uchwały w 
sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. 
za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r., 

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres 
od 01.10.2007r. do 31.12.2007r., 

c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i 
sprawozdania z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 1.10.2007r. 
do 31.12.2007r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, 

d) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za 
okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r., 

e) przeznaczenia na kapitał zapasowy zysku za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 
01.10.2007r. do 31.12.2007r., 

f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 
pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r., 

g) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 
za pierwszy rok obrotowy Spółki tj. za okres od 01.10.2007r. do 31.12.2007r., 

h) zmianach w składzie Rady Nadzorczej (szczegóły w rozdziale „Organ nadzorujący”). 

i) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, 

j) zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

k) zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
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Kredyty 

W dniu 30.11.2008 Spółka po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej przedłużyła z Bankiem PEKAO S.A. w 
Warszawie umowę na kredyt w rachunku bieżącym w wysokości do 560.000,00 PLN. 
Zabezpieczeniem kredytu jest przewłaszczenie majątku ruchomego Spółki. 

Spółka nie zaciągała innych kredytów w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008. 

Pożyczki, poręczenia i gwarancje 

W okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 Spółka nie udzielała pożyczek, poręczeń i gwarancji 
finansowych innym podmiotom. 

Nabycie akcji własnych 

W okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 Spółka nie nabywała akcji własnych. 

Zdolność do regulowania zobowiązań 

W okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 Spółka nie miała problemów z terminowym regulowaniem 
własnych zobowiązań, zarówno finansowych jak i wobec dostawców. 

Instrumenty finansowe 

Na dzień 31.12.2008 w Spółce nie występowały instrumenty finansowe. 

Najważniejsze wydarzenia 

Styczeń 2008 

W dniu 23.01.2008 na mocy uchwały nr 53/2008 Zarządu GPW z dnia 18.01.2008 r. rozpoczęto 
notowania akcji serii B, C i D Spółki na rynku NewConnect. Do tego dnia notowane były prawa do tych 
akcji. 

Marzec 2008 

W dniu 01.03.2008 zaczęła obowiązywać umowa z Panem Laurentem Nairi na koordynowanie działań 
handlowych i marketingowych Spółki za granicą. Umowa została zawarta przez Spółkę w celu 
realizacji jej strategii budowy profesjonalnych struktur handlowo-marketingowych. 

W dniu 03.03.2008 na konferencji zorganizowanej w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie Spółka poinformowała o planowanych zmianach w Zarządzie oraz działaniach, jakie 
planuje podjąć nowy Zarząd. 

W dniu 07.03.2008 Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmiany Zarządu Spółki (szczegóły w rozdziale 
„Zarząd”). W tym samym dniu nowy Zarząd powołał Panią Krzysztofę Irenę Sopek na prokurenta 
Spółki. 

W dniu 10.03.2008 rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożył Pan Jerzy Karasiuk, 
podając jako przyczynę powody osobiste. 

W dniu 27.03.2008 Spółka otrzymała informację o wyborze jej oferty w zamkniętym przetargu 
ogłoszonym przez centralę koncernu Renault S.A.S we Francji. Przedmiotem wybranej oferty było 
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zbudowanie i wdrożenie interaktywnych porównywarek samochodów z narzędziami opracowanymi z 
zastosowaniem ASPExplore - własnej, autorskiej technologii tworzenia aplikacji webowych Spółki. 

W dniu 28 marca 2008, Rada Nadzorcza Spółki powołała w drodze kooptacji Pana Jerzego Marka 
Rudzińskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej. 

Kwiecień 2008 

W dniu 01.04.2008 zaczęła obowiązywać umowa z Panią Agatą Grudniewską na koordynowanie 
działań marketingowych Spółki. Umowa została zawarta przez Spółkę w celu realizacji jej strategii 
budowy profesjonalnych struktur handlowo-marketingowych. 

W dniu 03.04.2008 Rada Nadzorcza MakoLab S.A. wybrała firmę Ruciński i Wspólnicy Kancelaria 
Audytorów i Doradców Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 
ul. Książęca 4, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
(prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 3105 do badania sprawozdania 
finansowego MakoLab S.A. za rok 2007. 

Z dniem 17.04.2008 rozwiązana została umowa z Panem Witoldem Bardzkim na kierowanie 
działaniami handlowymi Spółki. 

Maj 2008 

W dniu 07.05.2008 Spółka otrzymała i zaakceptowała zamówienie z centrali koncernu Renault 
(Renault S.A.S) na wykonanie systemu CMS przeznaczonego dla importerów i dystrybutorów 
koncernu w około 30 krajach świata. W realizacji zamówienia została wykorzystana autorska 
technologia ASPExplore Spółki. Wartość zamówienia wyniosła 53.589 Euro. 

W dniu 15.05.2008 Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 
30.06.2009. 

W dniu 19.05.2008 zostało otwarte biuro handlowe Spółki w Warszawie mieszczące się siedzibie 
Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4. 

W dniu 22.05.2008 Spółka otrzymała z Cefic Polska Sp. z o.o. zamówienie na wdrożenie systemu 
informatycznego typu Business Intelligence z wykorzystaniem oprogramowania Business Objects 
firmy SAP. Całkowita wartość prac związanych z zamówieniem wyniosła 375 tys. zł brutto. 

W dniu 28.05.2008 Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały m.in. w sprawach: oceny oraz 
pozytywnego zaopiniowania i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007 
do 31.12.2007, oceny oraz pozytywnego zaopiniowania i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku 
obrotowym tj. w okresie od 01.10.2007 do 31.12.2007, rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy przyjęcia wniosku Zarządu Spółki o przeznaczeniu całego zysku Spółki za pierwszy rok 
obrotowy na kapitał zapasowy Spółki, rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za pierwszy rok obrotowy, przyjęcia sprawozdania z 
działalności Rady Nadzorczej w pierwszym roku obrotowym tj. w okresie od 01.10.2007 do 
31.12.2007. 

W tym samym dniu Pan Piotr Nadolski złożył rezygnację z pełnienia obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki, jako przyczynę podając powody osobiste. Z kolei Pan Prof. Dr hab. Piotr Paneth 
poinformował o rezygnacji z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 
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czerwca 2008, jako przyczynę podając wybór na stanowisko Dziekana Wydziału Chemicznego 
Politechniki Łódzkiej. 

W dniu 31.05.2008 Spółka ogłosiła Raport Roczny za pierwszy rok obrotowy tj. okres od 01.10.2007 
do 31.12.2007 zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu GPW w Warszawie. 

Czerwiec 2008 

W dniu 04.06.2008 Spółka otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Sogesma EURL rozszerzenia 
kontraktu, którego przedmiotem była realizacja i wdrożenie przez MakoLab S.A. systemu 
zaawansowanych obliczeń finansowych. 

W dniu 30.06.2008 w Łodzi odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
(szczegóły w rozdziale „Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy). 

Lipiec 2008 

Z dniem 01.07.2008 Zarząd Spółki zlecił prowadzenie jej księgowości CPS Accounting Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi. 

Sierpień 2008 

Od 01.08.2008 Spółka rozpoczęła reorganizację działu handlowego i powierzyła koordynowanie 
działań handlowych na rynku krajowym Panu Jakubowi Jaguczańskiemu. 

W dniu 04.08.2008 Spółka otrzymała zamówienie z Renault UK na opracowanie nowego serwisu 
WWW Renault Sport o wartości 82.044,81 Euro brutto. 

W tym samym dniu Spółka opublikowała Raport Półroczny za okres 01.01.2008 – 30.06.2008 zgodnie 
z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu GPW w Warszawie. 

W dniu 22.08.2008 Spółka otrzymała od Sandfield Capital Sp. z o.o. zawiadomienie o zmniejszeniu 
stanu posiadanych akcji MakoLab S.A. z 707 489 (co stanowiło 10,0002% udziału w łącznej liczbie 
głosów) na 704 006 akcji, co stanowi 9,95% udziału w ogólnej liczbie głosów MakoLab S.A - wg stanu 
rachunku inwestycyjnego Sandfield Capital Sp. z o.o. na dzień 21 sierpnia 2008. 

Wrzesień 2008 

W dniu 29.09.2008 Spółka otrzymała od Renault UK Ltd. zamówienie na wdrożenie systemu 
informatycznego typu Business Intelligence z wykorzystaniem technologii Microsoft Reporting 
Services. 

W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki wybrała firmę Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i 
Doradców Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17, 
wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez 
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 3105 do badania sprawozdania finansowego 
MakoLab S.A. za rok 2008. 

Październik 2008 

W dniu 21.10.2008 Spółka otrzymała informację o przyznaniu przez Auto Trader Website Usability 
Study (część prestiżowej Guardian Media Group) wykonanej przez Spółkę witrynie 
www.renault.co.uk nagród w kategoriach: Best Motor Manufacturer Home Page, Best Motor 
Manufacturer Communication of Environmental Credentials, Most Improved Motor Manufacturer 
Website. 
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Listopad 2008 

W dniu 05.11.2008 Spółka opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2008 oraz korektę 
prognoz na 2008 zmniejszającą przychody netto oraz zysk netto w stosunku do prognoz 
opublikowanych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 17.12.2007. Jednocześnie Spółka wycofała się 
z prognoz na lata 2009-2010, motywując to gorszymi niż zakładano planowanymi wynikami w 2008, 
niepewną sytuacją makroekonomiczną oraz niepewną sytuacją co do przyszłych budżetów klientów 
na produkty i usługi Spółki. 

W dniu 14.11.2008 Spółka zawarła z jednym z integratorów systemów telekomunikacyjnych umowę 
na dostawę urządzeń Patton Electronics o wartości 150 853,00 zł brutto. 

Grudzień 2008 

W dniu 23.12.2008 Spółka otrzymała od Sandfield Capital Sp. z o.o. zawiadomienie, iż w wyniku 
zbycia w dniu 22 grudnia 2008 stan posiadanych przez Sandfield Capital Sp. z o.o. akcji MakoLab S.A. 
uległ zmniejszeniu z 521 583 akcji (co stanowiło 7,37% udziału w łącznej liczbie głosów) na 1 583 
akcji, co stanowi 0,02% udziału w ogólnej liczbie głosów MakoLab S.A. 

Grupy produktów, usług i towarów 

Działalność Spółki w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 koncentrowała się wokół poniższych grup 
produktów, usług i towarów. 

Serwisy WWW 

W tej grupie znajdują się usługi: projektowania graficznego, tworzenia mechanizmów i 
oprogramowania oraz zarządzania serwisami WWW - portalami, wortalami, sklepami internetowymi, 
prezentacjami multimedialnymi, itp. Serwisy opracowywane przez Spółkę charakteryzują się 
wykorzystaniem zaawansowanych technologii tworzenia oprogramowania typu „web service”. 

Systemy zarządzania 

Fractus i MegaSale 

Fractus i MegaSale (jego rozwijanie zostało zakończone w 2008 roku) są autorskimi, rozproszonymi 
systemami zarządzania sprzedażą i logistyką przeznaczonymi dla przedsiębiorstw o zróżnicowanej 
organizacyjnie i rozproszonej geograficznie strukturze sprzedaży. 

CDN XL 

CDN XL jest wielomodułowym systemem wspomagania zarządzania firmy COMARCH S.A. 
dedykowanym dla średnich przedsiębiorstw. MakoLab S.A. jest autoryzowanym partnerem 
COMARCH S.A. Sprzedaż licencji i usług związanych z CDN XL prowadzona była głównie do klientów 
systemów MegaSale i Fractus, z którymi MakoLab integruje moduły CDN XL. 

ColDis 

ColDis to rodzina systemów dedykowanych dla zarządców centrów handlowych oraz developerów. 
W skład tej rodziny systemów wchodzą: ColDis I (kolekcja i dystrybucja kosztów centrum 
handlowego), ColDis II (obsługi najemców, fakturowania, kontroli umów i aneksów, kosztów mediów 
etc.), ColDis Development (inna nazwa YEDI, przygotowanie inwestycji i kontrola jej budżetu), Carlos 
2000 (rejestracja utargów najemców centrów handlowych). Spółka opracowuje także systemy klasy 
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Business Intelligence zintegrowane z systemami ColDis i wykorzystujące produkty firmy Business 
Objects. 

e-Schola 

e-Schola jest systemem dedykowanym dla szkół wyższych wspierającym zarządzanie procesami 
dydaktycznymi. 

Inne 

Spółka projektuje i opracowuje systemy zarządzania na zamówienie oraz prowadzi usługi 
outsourcingu informatycznego dla tych systemów. 

Usługi internetowe 

Spółka prowadzi usługi udostępniania kont poczty elektronicznej oraz wirtualnych serwerów WWW 
(hosting) a także utrzymywania i administracji serwerami należącymi do klientów (hoteling). Usługi te 
są świadczone na zasobach własnego Centrum Danych MakoLab (Data Center) zlokalizowanego w 
siedzibie Spółki. 

Dystrybucja urządzeń Patton Electronics 

Spółka jest autoryzowanym dystrybutorem sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego firmy Patton 
Electronics, Co. z USA. 

Sprzedaż oprogramowania 

Spółka prowadzi sprzedaż oprogramowania innych producentów przede wszystkim firm: Hypercube, 
Inc., Advanced Chemistry Development, Inc., CambridgeSoft, AnCAD, Inc. (oprogramowanie naukowe 
– chemia) oraz Intel, Inc. (produkty developerskie). 

Sprzedaż sprzętu komputerowego 

Spółka prowadzi sprzedaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym (przede 
wszystkim firmy Microsoft, Inc.) dla klientów, którym dostarcza w/w rodzaje produktów i usług. 

Usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania komputerowego 

Spółka prowadzi usługi serwisu sprzętu i oprogramowania komputerowego dla klientów, którym 
dostarcza w/w rodzaje produktów i usług. 

Sprzedaż 

Całkowitą wartość sprzedaży Spółki w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 ilustruje tab. 2. Jako wartość 
porównawczą podano sumaryczną sprzedaż w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 MakoLab S.A. i jej 
poprzednika prawnego Makolab M. i K. Sopek Spółka jawna. 

2008 2007 Zmiana
tys. zł tys. zł

Całkowita sprzedaż 7 548,19 4 807,77 57,00%  
Tab. 2. Sprzedaż całkowita 
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Sprzedaż w podziale na kraj i eksport 

Strukturę sprzedaży (wyrażoną w zł) w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 w podziale na kraj i eksport  
przedstawia tab. 3. Jako wartość porównawczą podano strukturę sumarycznej sprzedaży 
MakoLab S.A. i jej poprzednika Makolab M. i K. Sopek Spółka jawna w okresie 01.01.2007 – 
31.12.2007. 

2008 2007

Kraj 53,34% 64,08%

Eksport 46,66% 35,92%

100,00% 100,00%  
Tab. 3. Sprzedaż w podziale na kraj i eksport 

Sprzedaż w podziale na produkty i usługi oraz towary 

Strukturę sprzedaży w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 w podziale na produkty i usługi oraz towary 
przedstawia tab.4. Jako wartość porównawczą podano strukturę sumarycznej sprzedaży 
MakoLab S.A. i jej poprzednika Makolab M. i K. Sopek Spółka jawna w okresie 01.01.2007 – 
31.12.2007. 

2008 2007

Produkty i usługi 84,42% 84,09%

Towary 15,58% 15,91%

100,00% 100,00%  
Tab. 4. Sprzedaż w podziale na produkty i usługi oraz towary 

Sprzedaż w podziale na grupy produktów, usług i towarów 

Strukturę sprzedaży w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 w podziale na grupy produktów, usług i 
towarów przedstawia tab. 5. Jako wartość porównawczą podano strukturę sumarycznej sprzedaży 
MakoLab S.A. i jej poprzednika Makolab M. i K. Sopek Spółka jawna w okresie 01.01.2007 – 
31.12.2007. 

2008 2007

Serwisy WWW 58,11% 47,93%

Systemy zarządzania 20,75% 23,57%

Dystrybucja Patton 8,08% 3,28%

Sprzedaż oprogramowania 4,71% 7,39%

Usługi internetowe 4,36% 9,58%

Sprzedaż sprzętu 2,27% 3,43%

Uslugi serwisowe 1,56% 4,59%
Pozostałe 0,16% 0,24%

100,00% 100,00%  
Tab. 5. Sprzedaż w podziale na grupy produktów, usług i towarów 

Strukturę sprzedaży w obszarze systemów zarządzania w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 
przedstawia tab. 6. Jako wartość porównawczą podano strukturę sumarycznej sprzedaży MakoLab 
S.A. i jej poprzednika Makolab M. i K. Sopek Spółka jawna w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007. 
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2008 2007

ColDis 69,30% 53,37%

Fractus + CDN 22,06% 42,77%

Inne 5,24% 0,65%
e-Schola 3,40% 3,21%

100,00% 100,00%  
Tab. 6. Sprzedaż systemów zarządzania w podziale na rodzaje systemów 

Najwięksi klienci 

Największymi odbiorcami produktów i usług Spółki w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 były: 

1) Firmy koncernu Renault–Nissan w tym: Renault S.A.S (centrala koncernu), Renault Wielka 
Brytania, Renault Polska, Renault Austria, Renault Chorwacja i Renault Szwajcaria. Spółka 
wykonywała dla tych firm serwisy WWW oraz usługi outsourcingu związane z ich 
zarządzaniem i utrzymaniem. 

2) Sogesma EURL (grupa Banku RCI). Spółka wykonywała dla tej firmy zaawansowane serwisy 
WWW – kalkulatory finansowe i leasingowe oraz usługi hostingu tych serwisów. 

3) Cefik Polska Sp. z o.o. (część międzynarodowej grupy Simon-Ivanhoe, zarządca 14 centrów 
handlowych w Polsce). Firma jest użytkownikiem systemów ColDis I i ColDis II. Spółka 
wdrażała dla niej także rozwiązanie klasy Business Intelligence zintegrowane z tymi 
systemami. 

4) Yareal Polska Sp. z o.o. (developer należący do francuskiej grupy CEGEDIM). Spółka wdraża w 
tej firmie system ColDis Development, wykonuje dla niej także usługi serwisowe oraz 
zarządza portalem WWW. 

5) Art Store (produkcja obrazów i ich internetowa sprzedaż m.in. za pośrednictwem serwisów 
aukcyjnych). Firma jest użytkownikiem systemu Fractus. Spółka wykonuje także dla niej prace 
związane z utrzymaniem serwisów WWW w tym sklepów internetowych. 

6) Apsys Management Sp. z o.o. (inwestycje i zarządzanie centrami handlowymi). Spółka 
wdrożyła w należącym do tej firmy Centrum Handlowym Manufaktura w Łodzi system Carlos 
2000. Prowadzi także usługi związane z tworzeniem i utrzymaniem serwisu WWW tego 
centrum. 

7) Firmy oponiarskie korporacji Point S Polska Sp. z o.o. Firmy są użytkownikami systemów 
Fractus i MegaSale. 

Wyniki finansowe 

Wyniki finansowe Spółki w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 ilustruje tab. 7. 
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2008 2007 Zmiana

tys. zł tys. zł

Zysk ze sprzedaży 521,68 738,17 -29,33%

Zysk z działalności operacyjnej 485,08 847,17 -42,74%

EBIDTA 579,79 910,55 -36,33%

Zysk brutto 700,48 771,89 -9,25%

Zysk netto 544,67  

Tab. 7. Wyniki finansowe w okresie 01.01.-31.12.2008 

Dokonano porównania z łącznymi wynikami finansowymi MakoLab S.A. i MakoLab M. i K. Sopek 
Spółka jawna uzyskanymi w okresie 01.01.-31.12.2007. Z uwagi na różną formę prawną oraz sposób 
opodatkowania podatkiem dochodowym obu spółek nie porównywano zysku netto. 

Pogorszenie zysku ze sprzedaży jest wynikiem wyższych kosztów działalności operacyjnej w 2008 
związanych z prowadzonymi przez Spółkę działaniami rozwojowymi oraz wyższymi kosztami 
funkcjonowania w formie publicznej spółki akcyjnej. Ten wzrost kosztów działalności operacyjnej nie 
został zrekompensowany proporcjonalnie wyższymi przychodami ze sprzedaży. 

Znacznie niższy niż w 2007 zysk z działalności operacyjnej jest dodatkowo spowodowanym zbyciem w 
2007 roku przez spółkę jawną aktywów niefinansowych przed przekształceniem w spółkę akcyjną. 

Na zysk brutto w 2008 roku wpłynęły znacząco przychody finansowe wynikające z dodatnich różnic 
kursowych, w tym niezrealizowane różnice kursowe wyceny bilansowej na 31.12.2008 r. 
rozrachunków oraz środków pieniężnych na rachunku walutowym. 

W okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 Spółka uzyskała zysk netto w wysokości 544,67 tys. zł. Zarząd 
Spółki zamierza rekomendować przeznaczenie tego zysku na kapitał zapasowy Spółki, motywując to 
jej potrzebami i bezpieczeństwem wobec występującego kryzysu gospodarczego. 

Sytuację finansową Spółki na dzień 31.12.2008 ilustrują wskaźniki finansowe zawarte w tab. 8. 

31.12.2008 31.12.2007

Rentowność majątku 0,15

Rentowność kapitału własnego 0,20

Rentowność sprzedaży 0,07

Wskaźnik płynności I 3,98 5,87

Wskaźnik plynności II 3,81 5,82

Wskaźnik płynności III 1,51 3,35

Szybkość spłaty należności w dniach 80

Szybkość spłaty zobowiązań w dniach 136

Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku 0,74 0,81

Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym 8,36 9,27

Wartość księgowa na jedną akcję 0,43 PLN 0,35 PLN

Wynik finansowy na jedną akcję 0,08 PLN
 

Tab. 8. Wskaźniki finansowe 

Objaśnienia wskaźników: 
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a) rentowność majątku – zysk netto/średni stan aktywów 
b) rentowność kapitału - własnego zysk netto/średni stan kapitałów własnych 
c) rentowność sprzedaży – zysk netto/przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i 

materiałów 
d) wskaźnik płynności I – aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 
e) wskaźnik płynności II – (aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe 
f) wskaźnik płynności III – inwestycje krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe 
g) szybkość spłaty należności w dniach – średni stan należności brutto z tytułu dostaw i 

usług*365/przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów 
h) szybkość spłaty zobowiązań w dniach = średni stan zobowiązań brutto z tytułu dostaw 

towarów i uslug*365/wartość sprzedanych towarów i materiałów 
i) udział kapitału własnego w finansowaniu majątku = kapitały własne/aktywa 
j) pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym = kapitał własny/aktywa trwałe 
k) wartość księgowa na jedną akcję = kapitały własne/liczba akcji 
l) wynik finansowy na jedną akcję = zysk netto/liczba akcji 

 

W tabeli dokonano porównania ze wskaźnikami finansowymi dla pierwszego roku obrotowego Spółki 
tj. okresu 01.10.-31.12.2007. Z uwagi na to, że obejmuje on tylko IV kwartał oraz z uwagi na 
sezonowość przychodów Spółki (dużo wyższa sprzedaż w IV kwartale w porównaniu z pozostałymi 
okresami roku) zaprezentowano dane porównawcze tylko dla wskaźników odnoszących się do 
wielkości na dzień bilansowy. 

Badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2008 – 

31.12.2008 

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 zostało uchwałą 
Rady Nadzorczej z dnia 29.09.2008 powierzone kancelarii Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów 
i Doradców Sp. z o.o. i przeprowadzone na podstawie umowy zawartej dnia 29 grudnia 2008. 

Spółka ma z kancelarią Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o. zawartą 
umowę na pełnienie przez kancelarię funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect. 

Realizacja prognoz 

Spółka podała prognozę wyników finansowych na rok 2008 w Dokumencie Informacyjnym z dnia 
17.12.2007. W dniu 05.11.2008 Spółka dokonała korekty tej prognozy, obniżając wysokość 
planowanych przychodów i zysku netto. Jako przyczyny korekty podano: pogorszenie się koniunktury 
na rynku europejskim, co skutkowało zmniejszeniem budżetów i wycofaniem się klientów z części 
planowanych zleceń dla Spółki, a także niezadowalającymi wynikami działań handlowych w 
pierwszym półroczu 2008. 

Porównanie wyników z prognozami na 2008 rok ilustruje tab. 9. 
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Prognoza Prognoza Wykonanie

17.12.2007 05.11.2008

tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody ze sprzedaży 9 930,00         6 980,00         7 666,23         

Koszty działalności operacyjnej 8 368,00         6 920,00         7 144,55         

Zysk ze sprzedaży 1 562,00         60,00               521,68            

Pozostale przychody operacyjne 2,00                 2,00                 9,60                 

Pozostałe koszty operacyjne -                    -                    46,20               

Zysk z dzialalności operacyjnej 1 564,00         62,00               485,08            

Przychody finansowe -                    100,00            240,19            

Koszty finansowe 68,00               140,00            24,78               

Zysk brutto 1 496,00         22,00               700,48            

Zysk netto 1 212,00         17,82               544,67            
 

Tab. 9. Porównanie wyników z prognozami na 2008 

Lepsze od zaprezentowanych w skorygowanej prognozie wyniki w 2008 roku były spowodowane 
przede wszystkim: 

a) wyższą niż zakładana sprzedażą w IV kwartale 2008 będącą wynikiem zrealizowania 
dodatkowych zleceń przede wszystkim w obszarze serwisów WWW i dystrybucji Patton 
Electronics oraz znaczącym wzrostem kursu Euro, 

b) wyższymi niż zakładano przychodami finansowymi będącymi wynikiem dodatnich różnic 
kursowych (korzystna wycena środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku 
walutowym i przewalutowania dokonywane w IV kwartale 2008). 

Realizacja założonych celów rozwojowych 

Budowa struktur handlowych i marketingowych 

Jednym z głównych celów działań Spółki w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008 była budowa 
profesjonalnych struktur handlowych i marketingowych. Tworzenie struktur sprzedaży krajowej 
rozpoczęło się jeszcze w 2007 roku. W kwietniu 2008 Zarząd Spółki dokonał oceny rezultatów tych 
działań i podjął decyzję o ich zaprzestaniu w dotychczasowym kształcie. W czerwcu i lipcu 2008 
opracowano nową strategię tworzenia działu sprzedaży, której wdrażanie rozpoczęto w sierpniu 
2008. Jej pierwsze efekty były zauważalne już w IV-tym kwartale 2008, w którym Spółka uzyskała 
wyższe niż zakładano przychody i zwiększyła portfel klientów. Obecnie Spółka prowadzi sprzedaż 
bezpośrednią, a w skład działu handlowego wchodzi dyrektor i 5 sprzedawców – konsultantów, 
których obszar działania obejmuje cały kraj. 

W marcu 2008 rozpoczęto działania mające na celu rozszerzanie obecności Spółki na rynkach 
zagranicznych. Uzyskane rezultaty okazały się gorsze od zakładanych, wobec czego z dniem 
31.12.2008 rozwiązano umowę z osobą kierująca tymi działaniami. Dokonano zmiany strategii i w 
chwili obecnej Spółka ma przedstawiciela handlowego w Paryżu. 

W kwietniu 2008 rozpoczęto proces profesjonalizacji działań marketingowych jednakże nie osiągnięto 
w tym zakresie oczekiwanych rezultatów i z dniem 31.12.2008 rozwiązano umowę z osobą 
odpowiedzialną za ten proces. Obecnie Spółka jest na etapie wdrażania nowej strategii 
marketingowej. 
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Rozwój produktów Spółki 

Web services 

Spółka rozwijała kluczowe z jej punktu widzenia technologie tworzenia oprogramowania typu „web 
service”. W 2008 zostały one najpełniej wykorzystane w serwisach finansowych stworzonych przez 
Spółkę dla Sogesma EURL. Serwisy te obsługują obliczenia finansowe (kredytowe, leasingowe) dla 
korporacji Renault w 10 krajach Europy, a także są udostępniane klientom poza korporacją np. 
dealerom samochodowym. 

W II-giej połowie 2008 rozszerzono zakres oferowanych rozwiązań webowych o nowe klasy 
systemów informatycznych. Spółka opracowała webowy system raportowania efektywności 
dealerów samochodowych w obsłudze klientów dla oddziału Renault w Wielkiej Brytanii. System 
wykorzystuje narzędzia Business Intelligence firmy Microsoft. Renault S.A.S z kolei zlecił Spółce 
wykonanie webowego systemu szkoleniowego (e-learning) dla użytkowników aplikacji RSI CMS 
wykonanej wcześniej przez Spółkę i służącej do zarządzania treścią portali koncernu Renault. Projekt 
został ukończony w lutym 2009. 

Technologia ASPexplore 

Kontynuowano prace nad autorską technologią Spółki – ASPexplore. Została ona zaimplementowana 
w dwóch innowacyjnych projektach realizowanych przez Spółkę dla firmy Renault S.A.S. W projekcie 
Dakota wykonano interaktywny serwis porównywania samochodów, a ASPexplore została 
wykorzystana do konstrukcji aplikacji zarządzającej. Z kolei w projekcie Anteus zrealizowano ideę 
systemu zarządzania treścią (CMS) pracującego w wersji off-line, wykorzystując w tym celu 
technologię ASPexplore i nowoczesne, autorskie rozwiązanie CMS. 

Własny system zarządzania treścią (CMS) 

Wdrożono nowy system zarządzania treścią (CMS) wykonany w technologii ASP.NET 2.0. System ten 
został w ostatnim kwartale 2008 wykorzystany w kilku zrealizowanych serwisach WWW między 
innymi serwisie Renault Sport wykonanym na zlecenie oddziału Renault w Wielkiej Brytanii 
(http://www.renaultsport.co.uk/). Nowy system pozwoli na usprawnienie prac nad serwisami WWW 
oraz podniesienie jakości obsługi tych serwisów. W przyszłości planowana jest także sprzedaż licencji 
na system innym dostawcą usług internetowych. 

Fractus 2.0 

W 2008 podjęto prace nad stworzeniem nowego systemu zarządzania sprzedażą Fractus 2.0, 
wykorzystując do tego technologie ASP.NET, FLEX oraz WPF. Celem jest uzyskanie wysokiej 
efektywności aplikacji przy masowej skali jej użycia. Rozpoczęcie sprzedaży systemu jest planowane 
na III kwartał 2009. 

Rozbudowa systemów ColDis 

Kontynuowano prace rozwojowe rodziny systemów ColDis wspierających zarządzanie centrami 
handlowymi. Między innymi opracowywano system klasy Business Intelligence wykorzystujący 
produkty firmy Business Objects i zintegrowany z systemami ColDis. Opracowano system Carlos 2000 
do rejestracji utargów najemców centrów handlowych, który został wdrożony w Centrum 
Handlowym Manufaktura w Łodzi. Rozwijano także system do wspomagania zarządzania budową 
centrów handlowych ColDis Development. Wypracowane rozwiązania będą wykorzystane do 
oferowania produktu dla innych developerów. Prowadzono także prace przygotowujące rodzinę 
systemów ColDis do wdrożenia poza Polską. 
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Prognozy i plany Spółki na rok 2009 

W dniu 05.12.2008 Spółka odwołała prognozy finansowe na lata 2009 i 2010 zaprezentowane w 
Dokumencie Informacyjnym z dnia 17.12.2007, co zostało uzasadnione nieuzyskaniem 
prognozowanych wyników w roku 2008, niepewną sytuacją makroekonomiczną oraz brakiem 
informacji odnośnie wysokości budżetów, jakimi dysponują kluczowi klienci Spółki. Z tych samych 
powodów Zarząd Spółki podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz na 2009. Wraz z raportami 
kwartalnymi przekazywanymi przez Spółkę ogłaszane są plany przychodów na kolejne kwartały 2009. 

Pomimo zauważalnego spowolnienia gospodarczego w 2009 roku Zarząd Spółki planuje kontynuację 
działań rozwojowych przede wszystkim w następujących kierunkach: 

a) wzrost efektywności struktur handlowych i marketingowych, 

b) rozwijanie autorskich produktów i technologii Spółki przede wszystkim systemów zarządzania 
ColDis i Fractus oraz aplikacji wykorzystujących technologie „web service” 

c) poprawa efektywności i jakości tworzenia oprogramowania i świadczenia usług. 

Celem Zarządu jest osiągnięcie przez Spółkę wyższych przychodów i poprawa rentowności w 
stosunku do 2008 roku oraz dalsza dywersyfikacja portfela klientów. 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki 

Ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych 

Znaczący udział eksportu w przychodach oraz plany dalszego rozszerzania działalności poza granicami 
Polski powodują powstawanie ryzyka kursowego. Spółka nie stosowała w 2008 roku mechanizmów 
zabezpieczających przed zmianami kursu (w tym tzw. opcji walutowych) oraz nie planuje tego w 
najbliższej przyszłości, gdyż zdaniem Zarządu przy obecnej niepewnej sytuacji kursowej ryzyko 
związane z tymi mechanizmami jest większe niż ryzyko związane z samą zmiennością kursu. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Rozwój branży usług informatycznych pozostaje w bliskiej korelacji z ogólną sytuacją gospodarczą. 
Obserwowane spowolnienie gospodarcze zarówno w Europie Zachodniej i w Polsce może negatywnie 
wpłynąć na wielkość generowanych przez Spółkę przychodów ze sprzedaży oraz wyniki finansowe. 
Jest ono tym większe, że do kluczowych klientów Spółki należą firmy z branży motoryzacyjnej, która 
przeżywa wyraźny kryzys. Spółka stara się ograniczać to ryzyko poprzez działania na rzecz 
dywersyfikacji portfela klientów oraz kontrolę kosztów operacyjnych. 

Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników lub nie 

pozyskaniem nowych. 

Pracownicy o odpowiednim doświadczeniu i wiedzy mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
przedsiębiorstwa Spółki. Na rynku pracy nadal obserwowany jest popyt na informatyków oraz 
handlowców z branży IT. Taka sytuacja może utrudnić proces rekrutacji a także stwarza ryzyko 
odejścia kluczowych osób. Spółka stara się zapobiegać temu, oferując atrakcyjne warunki pracy oraz 
utrzymując wysoki procent pracowników zatrudnianych na podstawie stałych umów o pracę. 
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Ryzyko związane z dostarczaniem klientom aplikacji i systemów o kluczowym 

znaczeniu 

Istotna część projektów realizowanych przez Spółkę polega na wdrożeniu aplikacji, które regulują lub 
wręcz umożliwiają realizację ważnych procesów w przedsiębiorstwach klientów, a co za tym idzie 
warunkują ich prawidłowe funkcjonowanie. Istnieje ryzyko, iż w przypadku wadliwego działania 
aplikacji zainstalowanych u klientów przez MakoLab S.A. mogą oni ponieść straty finansowe. W 
efekcie takich sytuacji klienci mogą usiłować wyegzekwować odszkodowanie ze strony MakoLab S.A. 
Spółka stara się ograniczać to ryzyko, odpowiednio organizując proces tworzenia i wdrażania aplikacji 
a także zawierając w umowach klauzule ograniczające odpowiedzialność Spółki. Klauzule te są zgodne 
z obowiązującym prawem oraz praktykami występującymi w obrocie gospodarczym w szczególności 
w branży informatycznej. Jednakże już sam fakt wystąpienia z roszczeniami, jak i niezadowolenie 
klienta, może mieć negatywny wpływ na wizerunek rynkowy MakoLab S.A. 

Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych 

MakoLab S.A. działa na rynku usług informatycznych, który charakteryzuje się wysokim i stale 
rosnącym poziomem konkurencyjności. Do grona konkurentów Spółki można zaliczyć z jednej strony 
czołowych polskich integratorów, międzynarodowe koncerny z branży IT, globalne i krajowe firmy 
konsultingowe oferujące wdrażanie rozwiązań informatycznych i outsourcing IT, z drugiej natomiast 
małe przedsiębiorstwa i tzw. freelancerów oferujących usługi po bardzo atrakcyjnych cenach. Należy 
spodziewać się rosnącej presji cenowej wobec występującego spowolnienia gospodarczego oraz 
dalszych prób wchodzenia na rynek polski ze strony zagranicznych integratorów i globalnych 
dostawców usług informatycznych. Ponadto, zachodzące procesy konsolidacji w sektorze będą 
powodować jeszcze silniejsze umacnianie się na rynku największych graczy. Spółka nie może też 
wykluczyć, że pojawi się podmiot będący w stanie wytworzyć produkty oferujące podobne 
rozwiązania technologiczne i funkcjonalne. Spółka stara się ograniczać to ryzyko poprzez budowanie 
trwałych relacji z kluczowymi klientami a także poprawę jakości i efektywności działań w zakresie 
tworzenia oprogramowania i świadczenia usług. 

Ryzyko związane z niewypłacalnością klientów 

Spółka oferuje swoim klientom odroczone terminy płatności za dostarczane towary, produkty i 
usługi. Wobec trwającego kryzysu finansowego występuje ryzyko stałej lub czasowej 
niewypłacalności klientów, co może wpłynąć na płynność finansową Spółki. Spółka ogranicza to 
ryzyko, stale monitorując stan należności oraz utrzymując odpowiedni poziom środków pieniężnych 
na rachunkach bankowych. 

Ryzyko związane z wdrażaniem nowych produktów i usług lub modyfikacją 

istniejących 

Specyfiką branży IT jest bardzo szybka ewolucja stosowanych technologii i rozwiązań 
informatycznych, a w związku z tym krótki cykl życia oferowanych produktów i towarów. Dla Spółki 
oznacza to konieczność zmian we własnych produktach i ustawiczne szkolenia w produktach obcych. 
Istnieje ryzyko, że pomimo ciągłego dostosowywania oferty, Spółka może nie być w stanie 
zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej spełniały oczekiwania klientów. Pojawienie się na rynku 
nowych rozwiązań może spowodować, że nieatrakcyjne rynkowo produkty znajdujące się w portfelu 
MakoLab S.A. mogą nie zapewnić Spółce wpływów oczekiwanych przy ich tworzeniu i rozwoju. 
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Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych  

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Spółki ryzyko w zakresie 
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji z dziedzin 
prawa handlowego, podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów wartościowych. Zmiany te mogą mieć 
wpływ na otoczenie prawne działalności Spółki i na jej wyniki finansowe. Mogą ponadto stwarzać 
problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez 
sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje 
dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają 
często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne podobnie jak stosowanie 
przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie interpretowanymi. Spółka 
stara się ograniczyć to ryzyko stale współpracując z kancelarią prawną na mocy podpisanej umowy. 

Ryzyko związane z polityką fiskalną 

Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które dodatkowo 
sformułowane są w sposób nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni. Interpretacje 
przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy skarbowe jak i 
orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych stanowisk. Wszystko 
to sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych 
systemach podatkowych. MakoLab S.A. stara się ograniczać to ryzyko zlecając prowadzenie ksiąg 
rachunkowych oraz rozliczenia podatkowe wyspecjalizowanej firmie oraz dokonując okresowych 
analiz śródrocznych sprawozdań finansowych. 

 

Łódź, 19 maja 2009 

 

 

Wojciech Zieliński      Mirosław Sopek 
Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej MakoLab S.A. 

 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 
(93-430) przy ul. Demokratycznej 46, na które składa się: 

 
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 4.079.375,88 złotych ; 

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku 
wykazujący zysk netto w wysokości 544.667,81 złotych; 

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku 
do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 544.667,81 złotych; 

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 
2008 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 183.588,04 złotych; 

- dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. 
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego 
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego 
sporządzenia. 
 
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 
694), 

2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów w Polsce. 

 
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać 
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym.  
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad 
(polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób 
wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte 
w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 

mailto:office@adamrucinski.com
http://www.adamrucinski.com
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Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej MakoLab S.A. na dzień 31.12.2008 roku, jak też jej wyniku finansowego za 
rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, 

- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi 
w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,  

- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 
i postanowieniami statutu Spółki. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MakoLab S.A. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 
ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania 
finansowego są z nim zgodne.  

 

 

 
 
 w imieniu 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU 
 
1. Dane identyfikujące badaną Spółkę 

 

Nazwa i forma prawna 

W badanym okresie Spółka działała pod firmą MakoLab S.A.  

MakoLab S.A. powstała w wyniku przekształcenia MakoLab M. i K. Sopek Spółka jawna z siedzibą w Łodzi 

(Akt notarialny z dnia 22 sierpnia 2007 r. Rep. A Nr 2784/2007). 

 

Siedziba Spółki 

Siedziba Spółki mieści się w Łodzi (93-430) przy ul. Demokratycznej 46. 

 

Przedmiot działalności 

Zgodnie ze statutem Spółki w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. oraz wpisem do KRS 

przedmiotem działalności Spółki było: 

- Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania; 

- Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała; 

- Działalność związana z bazami danych; 

- Przetwarzanie danych; 

- Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego; 

- Działalność związana z informatyką, pozostała; 

- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 

- Badania i analizy techniczne; 

- Działalność rachunkowo-księgowa, z wyjątkiem działalności biegłych rewidentów i doradców 

podatkowych; 

- Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

- Reklama; 

- Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; 

- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych; 

- Wydawanie książek; 

- Działalność wydawnicza pozostała; 

- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy 

towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

- Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu 

telekomunikacyjnego; 

- Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
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- Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; 

- Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana; 

- Działalność graficzna pomocnicza; 

- Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego; 

- Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń; 

- Reprodukcja nagrań dźwiękowych; 

- Reprodukcja nagrań video; 

- Reprodukcja komputerowych nośników informacji; 

- Działalność związana z organizacją targów i wystaw; 

- Wydawanie gazet; 

- Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych; 

- Wydawanie nagrań dźwiękowych; 

- Badanie rynku i opinii publicznej; 

- Wynajem nieruchomości na własny rachunek; 

- Telekomunikacja; 

- Produkcja maszyn biurowych; 

- Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji; 

- Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem działalności 

usługowej; 

- Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, 

gdzie indziej niesklasyfikowana; 

- Sprzedaż hurtowa części elektronicznych; 

- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji; 

- Sprzedaż detaliczna książek; 

- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych; 

- Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego; 

- Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii; 

- Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych; 

- Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników. 

W badanym okresie Spółka prowadziła działalność określoną w statucie, przede wszystkim w zakresie 

projektowania, tworzenia i zarządzania serwisami i portalami www, sprzedaży i wdrażania systemów 

zarządzania, usług hostingu i hotelingu, dostępu do sieci, usług serwisowych. 
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Podstawa prawna działalności Spółki 

MakoLab S.A. działa na podstawie: 

· Statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 22.08.2007 (Rep. A 

nr 2784/2007) z późn. zm., 

· Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 

z późn. zm.). 

Spółka została zawarta na czas nieoznaczony. 

 

Rejestracja w Sądzie Gospodarczym 

W dniu 01 października 2007 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000289179. 

Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest datowany na dzień 

20 kwietnia 2009 r. 

 

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym 

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 725-001-55-26 oraz numer identyfikacyjny 

w systemie REGON 471343117. 

 

Wysokość kapitału zakładowego i własnego oraz jego zmiany w ciągu okresu 

sprawozdawczego 

Na kapitał własny na dzień 31 grudnia 2008 r. składały się: 

- kapitał podstawowy 707.473,00 zł 

- kapitał zapasowy 1.780.722,27 zł 

- wynik netto roku obrachunkowego (zysk) 544.667,81 zł 

razem 3.032.863,08 zł  

 

Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 707.473,00 zł i dzielił się 

na 7.074.730 akcji na okaziciela serii A, B, C i D o wartości nominalnej 0,10 zł każda i nie uległ 

zmianie do dnia zakończenia badania. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane. 

Akcje serii B, C i D zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 53/2008 z dnia 18.01.2008 r. Pierwszy dzień notowań 

wyznaczono na 23.01.2008 r.  

Na dzień 31 grudnia 2008 r. kapitał podstawowy został w pełni opłacony. 
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W dniu 31 grudnia 2008 r. akcje Spółki były objęte w następujący sposób: 

Akcjonariusz liczba akcji wartość nominalna akcji  udział w kapitale 

Mirosław Sopek 2.750.000 275.000,00 38,87 % 

Krzysztofa Sopek 2.750.000 275.000,00 38,87 % 

Pozostali (poniżej 5%) 1.574.730 157.473,00 22,26 % 

Razem 7.074.730 707.473,00 100,00 % 

Do dnia zakończenia badania wysokość i struktura własnościowa (w odniesieniu do akcjonariuszy 

posiadających udział powyżej 5%) kapitału zakładowego nie uległy zmianie. 

Uchwałą nr 5 z dnia 30 czerwca 2008 r. (Rep. A nr 5820/2008) Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

MakoLab S.A. postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 215.781,51 zł przeznaczyć 

w całości na kapitał zapasowy Spółki.  

W okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 

544.667,81 zł. 

 

Informacja o jednostkach powiązanych 

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Spółka nie posiadała udziałów ani akcji w innych podmiotach.  

 

Zarząd Spółki 

Na dzień 01.01.2008 r. w skład Zarządu wchodzili: 

· Pan Mirosław Sopek Prezes Zarządu 

· Pani Krzysztofa Irena Sopek Wiceprezes Zarządu 

W dniu 07.03.2008 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: 

- uchwała nr 1/2008 o odwołaniu z dniem 07.03.2008 r. Pana Mirosława Sopek z funkcji Prezesa 

Zarządu, 

- uchwała nr 2/2008 o odwołaniu z dniem 07.03.2008 r. Pani Krzysztofy Ireny Sopek z funkcji 

Wiceprezesa Zarządu, 

- uchwała nr 3/2008 o powołaniu z dniem 07.03.2008 r. pana Wojciecha Grzegorza Zielińskiego na 

funkcję Prezesa Zarządu, 

- uchwała nr 6/2008 o powołaniu z dniem 07.03.2008 r. Pana Mirosława Sopek na funkcję 

Wiceprezesa Zarządu. 

Zmiany w składzie Zarządu Spółki zostały wpisane do KRS w dniu 25.03.2008 r. 
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Na dzień 31.12.2008 r. w skład Zarządu wchodzili: 

· Pan Wojciech Grzegorz Zieliński Prezes Zarządu 

· Pan Mirosław Sopek Wiceprezes Zarządu 

Do dnia zakończenia badania skład Zarządu nie uległ zmianie. 

Zgodnie z wypisem z KRS w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli 

i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego 

członka Zarządu łącznie z prokurentem w przypadku, gdy oświadczenie woli dotyczy rozporządzenia 

prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 10 % kapitału zakładowego Spółki 

według stanu na dzień dokonywania czynności. W pozostałych wypadkach - każdy członek Zarządu 

samodzielnie.  

 

Rada Nadzorcza 

Na dzień 01 stycznia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

· Pan Włodzimierz Mrozek Przewodniczący Rady Nadzorczej 

· Pan Piotr Bronisław Göetzen  Członek Rady Nadzorczej 

· Pan Piotr Paneth  Członek Rady Nadzorczej 

· Pan Piotr Nadolski Członek Rady Nadzorczej 

· Pan Jerzy Karasiuk Członek Rady Nadzorczej 

W dniu 10 marca 2008 r. Pan Jerzy Karasiuk złożył rezygnację z pełnienia obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej (ujawniono w KRS w dniu 30 kwietnia 2008 r.). 

W dniu 28 marca 2008 r. na podstawie § 14 pkt 4 Statutu Rada Nadzorcza MakoLab S.A. powołała 

Pana Jerzego Marka Rudzińskiego w skład Rady Nadzorczej (ujawniono w KRS w dniu 30 kwietnia 

2008 r.). 

W dniu 28 maja 2008 r. Pan Piotr Nadolski złożył rezygnację z pełnienia obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej (ujawniono w KRS w dniu 13 listopada 2008 r.). 

W dniu 28 maja 2008 r. Pan Piotr Paneth poinformował o rezygnacji z pełnienia obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2008 r. (ujawniono w KRS w dniu 13 listopada 2008 r.). 

W dniu 30 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. podjęło uchwały w sprawie 

zmian w składzie Rady Nadzorczej – na Członka Rady Nadzorczej powołano Pana Jerzego Marka 

Rudzińskiego, Pana Sławomira Jareckiego oraz Pana Rafała Marcinów (zmiany ujawniono w KRS w 

dniu 13 listopada 2008 r.). 

Poza powyższym, nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia zakończenia badania. 
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Prokurenci 

Dnia 07 marca 2008 roku Uchwałą Zarządu nr 1/2008 do pełnienia funkcji Prokurenta spółki MakoLab 

S.A. została powołana Pani Krzysztofa Irena Sopek. 

Ustanowienie prokury zostało ujawnione w KRS wpisem w dniu 25 marca 2008 r. 

 

Zatrudnienie 

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiło 56 osób. 

 

2. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe  

Przedmiotem przeprowadzonego badania było sprawozdanie finansowe, sporządzone za okres od 

dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. obejmujące: 

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się 

sumą 4.079.375,88 złotych ; 

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący 

zysk netto w wysokości 544.667,81 złotych; 

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 

31 grudnia 2008 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 544.667,81 złotych;  

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 183.588,04 złotych; 

- dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
 

3. Informacje o sprawozdaniu finansowym jednostki za poprzedni rok obrotowy 

 

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. było badane przez 

podmiot uprawniony: Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o., Warszawa 

ul. Książęca 4, wpisany na listę KIBR pod numerem 3105.  

Sprawozdanie to uzyskało opinię z komentarzem następującej treści: 

„Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego zwracamy uwagę 

na fakt, iż bilans zamknięcia przekształconej spółki jawnej sporządzony na 30.09.2007 r., stanowiący 

podstawę otwarcia ksiąg rachunkowych MakoLab S.A. nie był badany przez biegłego rewidenta.” 

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 

obejmujące:  

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów 

kwotę 3.059.586,00 zł,  
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- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 

zamykający się zyskiem netto w kwocie 215.781,51 zł,  

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 października 2007 r. do 31 grudnia 

2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.869.538,96 zł,  

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 

wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.110.125,87 zł  

- dodatkowe informacje i objaśnienia 

zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. w dniu 

30 czerwca 2008 r. (Rep. A nr 5820/2008). 

Uchwałą nr 5 z dnia 30 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie  MakoLab S.A. postanowiło 

zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 215.781,51 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy 

Spółki. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 

zostało złożone w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w dniu 11 lipca 2008 r. oraz w Urzędzie 

Skarbowym Łódź - Górna w dniu 09 lipca 2008 r.  

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zostało ogłoszone 

w Monitorze Polskim B nr 111 po pozycją 616 w dniu 30 stycznia 2009 r. 

Bilans zamknięcia za rok kończący się 31 grudnia 2007 został wprowadzony do ksiąg jako bilans 

otwarcia roku 2008. 
 
 
4. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego 

imieniu badanie sprawozdania finansowego 

Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ul. Śniadeckich 17 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę 

KIBR pod nr 3105. 

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej z MakoLab S.A. w dniu 29 

grudnia 2008 r. Powyższą umowę zawarto na podstawie Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej MakoLab S.A. 

z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2008. 

Badanie przeprowadzono w siedzibie biura rachunkowego CPS Accounting Sp. z o.o. w Łodzi, przy 

ul. Rewolucji 1905 r. 82 w dniach od 14 kwietnia 2009 r. do 17 kwietnia 2009 r. oraz w dniach od 05 maja 

2009 r. do 19 maja 2009 r. z przerwami - pod kierunkiem Magdaleny Ostrowskiej Biegłego Rewidenta 

nr ewid. 10589/7715. 

Oświadczamy, że podmiot uprawniony Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o. 

oraz Biegły Rewident badający opisane sprawozdanie spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej 

i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu - zgodnie z art. 66 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 

1994 roku. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). 
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5. Oświadczenia Spółki i dostępność danych 

Celem przeprowadzonego badania było wyrażenie pisemnej opinii uzupełnionej o raport o tym, czy 

sprawozdanie finansowe MakoLab S.A. za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. jest 

prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej 

Spółki. 

Spółka w czasie badania udostępniła Biegłemu Rewidentowi żądane dane oraz udzieliła informacji 

i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz poinformowała o nie wystąpieniu istotnych 

zdarzeń, do dnia złożenia oświadczenia. 

Biegły Rewident nie był ograniczony w doborze właściwych metod badania.  

 

6. Istotne naruszenia prawa wpływające na sprawozdanie finansowe 

W trakcie badania nie stwierdzono istotnych naruszeń prawa wpływających na sprawozdanie 

finansowe, a także statutu Spółki. Uzyskaliśmy pisemne potwierdzenie od Zarządu, iż w roku 

sprawozdawczym nie zostały naruszone przepisy prawa mające wpływ na sprawozdanie finansowe. 

 

7. Kontrole zewnętrzne 

W dniach od 08 do 10 kwietnia 2009 r. w Spółce miała miejsce kontrola z Narodowego Banku 

Polskiego Oddział Okręgowy w Łodzi w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec NBP 

za okres od 01 października 2007 r. do 08 kwietnia 2009 r. Kontrola nie wykazała istotnych 

nieprawidłowości mających wpływ na badanie sprawozdanie finansowe. 
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II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU 

Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z bilansu i rachunku zysków i strat oraz podstawowe 

wskaźniki finansowe. Z uwagi na fakt, że poprzedni rok obrotowy trwał od 01 października 2007 r. do 

dnia 31 grudnia 2008 r. dane finansowe zaprezentowane w rachunku zysków i strat nie są w pełni 

porównywalne. 

 

1.1 Bilans 

  
  
  31.12.2008 

% sumy 
bilansowej 31.12.2007 

AKTYWA    
Aktywa trwałe    
 wartości niematerialne i prawne 39 818,13 0,98 3 037,77 
 rzeczowe aktywa trwałe 300 264,48 7,36 263 198,94 
 należności długoterminowe 2 331,81 0,06 0,00 
 inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

 
długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 20 488,00 0,50 2 227,00 

  362 902,42 8,90 268 463,71 
Aktywa obrotowe    
 zapasy 156 910,75 3,85 24 057,34 
 należności krótkoterminowe 2 128 422,10 52,18 1 159 699,16 
 inwestycje krótkoterminowe 1 409 577,06 34,55 1 593 165,10 
 rozliczenia międzyokresowe 21 563,55 0,53 14 200,69 
  3 716 473,46 91,10 2 791 122,29 
SUMA AKTYWÓW 4 079 375,88 100,00 3 059 586,00 
     
     
PASYWA    
Kapitał własny    
 kapitał zakładowy 707 473,00 17,34 707 473,00 
 kapitał zapasowy 1 780 722,27 43,65 1 564 940,76 
 kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 
 pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00 
 wynik z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 
 wynik netto roku bieżącego 544 667,81 13,35 215 781,51 
  3 032 863,08 74,35 2 488 195,27 
Zobowiązania i rezerwy    
 rezerwy na zobowiązania 53 798,40 1,32 13 478,00 
 zobowiązania długoterminowe 30 820,27 0,76 70 246,72 
 zobowiązania krótkoterminowe 934 894,13 22,92 475 666,01 
 rozliczenia międzyokresowe 27 000,00 0,66 12 000,00 
  1 046 512,80 25,65 571 390,73 
SUMA PASYWÓW 4 079 375,88 100,00 3 059 586,00 
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1.2 Rachunek zysków i strat 

   
  

Za okres 01.01.2008 - 
31.12.2008  

Za okres 01.10.2007 - 
31.12.2007 

Przychody ze sprzedaży    
 Przychody ze sprzedaży produktów 6 372 099,95  1 253 401,52 
 Zmiana stanu produktów 118 038,86  -17 972,23 
 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 176 089,05  317 342,34 
  7 666 227,86  1 552 771,63 
Koszty działalności operacyjnej    
 Amortyzacja 94 704,00  18 668,37 
 Zużycie materiałów i energii 294 305,45  44 439,79 
 Usługi obce 1 707 734,99  312 988,51 
 Podatki i opłaty 48 372,00  9 804,00 
 Wynagrodzenia 3 352 880,44  507 166,21 
 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 526 760,90  85 349,26 
 Pozostałe koszty rodzajowe 237 791,07  44 526,99 
 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 882 002,24  228 621,95 
  7 144 551,09  1 251 565,08 
Zysk brutto ze sprzedaży 521 676,77  301 206,55 
     
Pozostałe przychody operacyjne    
 Zysk ze zbycia aktywów trwałych 0,00  0,00 
 Dotacje  0,00  0,00 
 Inne przychody operacyjne 9 602,55  24 648,20 
  9 602,55  24 648,20 
Pozostałe koszty operacyjne    
 Strata ze zbycia aktywów trwałych 0,00  0,00 
 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 27 452,90  0,00 
 Inne koszty operacyjne 18 744,02  51,11 
  46 196,92  51,11 
Zysk(strata) z działalności operacyjnej 485 082,40  325 803,64 
     
Przychody finansowe    
 Dywidendy 0,00  0,00 
 Odsetki 29 705,06  5 321,82 
 Zysk ze zbycia inwestycji 0,00  0,00 
 Aktualizacja wartości inwestycji 0,00  0,00 
 Inne 210 480,74  0,00 
  240 185,80  5 321,82 
Koszty finansowe    
 Odsetki 24 783,39  11 603,58 
 Strata ze zbycia inwestycji 0,00  0,00 
 Aktualizacja wartości inwestycji 0,00  0,00 
 Inne 0,00  37 043,37 
  24 783,39  48 646,95 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00  0,00 
     
Zysk/strata brutto 700 484,81  282 478,51 
 Podatek dochodowy od osób prawnych 155 817,00  66 697,00 
 Inne obowiązkowe obciążenia wyniku    0,00 
Zysk/strata netto 544 667,81  215 781,51 

Ze względu na fakt, iż poprzedni rok obrotowy trwał 3 miesiące odstąpiono od prezentacji wskaźników dynamiki.  
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1.3 Interpretacja wskaźników i ogólna ocena sytuacji ekonomicznej 

 

     Rok kończący się  Rok kończący się 
     31.12.2008  31.12.2007 
Rentowność majątku       
        
  wynik finansowy netto  

  średni stan aktywów ogółem 
15,26% 

 
9,27% 

        
Rentowność kapitału własnego    
        
  wynik finansowy netto  

  średni stan kapitału własnego 
19,73% 

 
13,89% 

        
Rentowność netto sprzedaży    
        
  wynik finansowy netto  

  
przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów 

i materiałów 
7,22% 

 

13,74% 

        
Wskaźnik płynności I     
        
  aktywa obrotowe ogółem  

  zobowiązania krótkoterminowe 
3,98 

 
5,87 

        
Wskaźnik płynności II     
        
  aktywa obrotowe - zapasy  

  zobowiązania krótkoterminowe 
3,81 

 
5,82 

        
Wskaźnik płynności III     
        
  inwestycje krótkoterminowe  
  zobowiązania krótkoterminowe 

1,51 
 

3,35 

          
Szybkość spłaty należności w dniach    
        

  
średni stan należności brutto z tytułu dostaw i 

usług * 365 (92) dni  

  
przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów 

i materiałów 

80,00 

 

59,00 

        
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach    
        

  
średni stan zobowiązań brutto z tytułu dostaw i 

usług * 365 (92) dni  

  

koszty działalności operacyjnej 17,00 

 

13,00 

        
Szybkość obrotu zapasów towarów i materiałów    
        

  
średni stan zapasów towarów i materiałów* 365 

(92) dni 14,00 
 

9,00 
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wartość sprzedanych towarów i materiałów 

 

          

Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym      

          

  kapitały własne  
  majątek trwały 

8,36 
 

9,27 

        
Wartość księgowa na jedną akcję    
          
  kapitał własny  

  liczba akcji 
0,43 

 
0,35 

Wynik finansowy na jedną akcję    
        
 wynik finansowy netto za ostatnie 12 (3) miesięcy  
 liczba akcji 

0,08 
 

0,03 

 

Po stronie aktywów największymi wartościami są: należności krótkoterminowe oraz inwestycje 

krótkoterminowe, które stanowią odpowiednio 52,18 % oraz 34,55 % sumy bilansowej. Kapitały własne 

wynoszą 3.032.863,08 zł i stanowią 74,35 % sumy bilansowej. Wśród kapitałów obcych największą 

pozycję stanowią zobowiązania krótkoterminowe stanowiące 22,92 % sumy bilansowej. 

W okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży 

produktów w łącznej wysokości 6.372.099,95 zł oraz przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 

w wysokości 1.176.089,05 zł, osiągając zysk ze sprzedaży w wysokości 521.676,77 zł. Spółka 

zamknęła okres sprawozdawczy zyskiem netto w wysokości 544.667,81 zł.  

W związku z dodatnim wynikiem finansowym, wszystkie wskaźniki rentowności na 31 grudnia 2008 r. 

osiągnęły wielkości dodatnie i wyniosły: 

- wskaźnik rentowności majątku – 15,26 %; 

- wskaźnik rentowności kapitału własnego – 19,73 %; 

- wskaźnik rentowności netto sprzedaży – 7,22 %; 

Na dzień 31 grudnia 2008 r. wskaźniki płynności wyniosły: 

- wskaźnik płynności I – 3,98; 

- wskaźnik płynności II – 3,81; 

- wskaźnik płynności III – 1,51; 

Wszystkie wskaźniki płynności ukształtowały się na poziomach wyższych od uznawanych za 

optymalne.  

 

Wskaźniki rotacji osiągnęły następujące wartości: 

- wskaźnik szybkości spłaty należności - 80 dni; 

- wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań - 17 dni; 

- wskaźnik szybkości obrotu zapasów towarów i materiałów – 14 dni. 
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Zarówno wskaźnik szybkości spłaty należności, jak i wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań uległy 

wydłużeniu w stosunku do wielkości za poprzedni rok obrotowy.  

Stopień finansowania majątku trwałego kapitałem własnym zmniejszył się w badanym okresie 

z poziomu 9,27 do poziomu 8,36.  

W związku z osiągniętym w okresie sprawozdawczym zyskiem: 

- wartość księgowa w przeliczeniu na jedną akcję wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła 

0,43 zł, 

- zysk na jedną akcję wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 0,08 zł. 

Osiągnięte wyniki jak i ogólna sytuacja finansowa Spółki nie wskazują na zagrożenie kontynuacji 

działalności przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia 31 grudnia 2008 r. na skutek zamierzonego 

lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 

W punkcie 6. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 

2008 r. Zarząd wskazał, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności przez Spółkę i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie jej 

kontynuacji. 
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III.  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU 

 
1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości i działania powiązanej z nim kontroli 

wewnętrznej 

 

System rachunkowości 

Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). Szczegółowe zasady rachunkowości Spółki określone zostały w polityce 

rachunkowości Spółki. 

Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości. 

Do dnia 30 czerwca 2008 r. księgi rachunkowe prowadzone były w siedzibie Spółki w Łodzi, 

z wykorzystaniem programu komputerowego CDN XL wersja 7.1.1.1681. Od 01 lipca 2008 r. na mocy 

umowy z dnia 01 lipca 2008 r. księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przez biuro rachunkowe CPS 

ACCOUNTING Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. 82, z wykorzystaniem programu 

SAGE Symfonia Finanse i Księgowość Forte 2007 b.  

Dokonaliśmy wyrywkowego sprawdzenia prawidłowości działania systemu księgowości i powiązanego z nim 

systemu kontroli wewnętrznej. Ocenie podlegały w szczególności: 

- prawidłowość udokumentowania operacji gospodarczych, 

- prawidłowość prowadzonych za pomocą komputera ksiąg rachunkowych, 

- zasadność stosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za 

pomocą komputera, 

- powiązanie danych wynikających z ksiąg ze sprawozdaniem finansowym, 

- ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, 

- przeprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji, 

- poprawność działania kontroli wewnętrznej. 

W wyniku tych ocen, w połączeniu z rezultatami badania wiarygodności poszczególnych pozycji 

sprawozdania finansowego, stwierdziliśmy, że system księgowości i działający w powiązaniu z nim system 

kontroli wewnętrznej można ogólnie uznać za prawidłowe. Nie było celem naszego badania wyrażanie 

kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tych systemów. 

 

Kontrola wewnętrzna 

Za opracowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz zapobieganie i wykrywanie 

nieprawidłowości odpowiedzialne jest kierownictwo Spółki. System kontroli wewnętrznej obejmuje kontrolę 

funkcjonalną, sprawowaną przez upoważnionych pracowników Spółki. 

Badanie systemu kontroli wewnętrznej było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim wiąże się ona ze 

sprawozdaniem finansowym i dotyczyło kontroli wewnętrznej wybranych procesów. Nie miało ono na celu 

ujawnienia wszystkich ewentualnych nieprawidłowości tego systemu. 
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Przeprowadzone badanie nie ujawniło znaczących niedociągnięć w działaniu systemu kontroli wewnętrznej. 

Inwentaryzacja składników majątku 

Terminy i częstotliwość przeprowadzania oraz rozliczenia wyników inwentaryzacji poszczególnych 

składników majątkowych, zostały zachowane zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami).  

Wartości niematerialne i prawne ostatni raz zostały zinwentaryzowane w dniu 02.01.2008 r. wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2007 r. 

Środki trwałe zostały zinwentaryzowane drogą spisu z natury w dniu 02.01.2007 r. wg stanu na dzień 

31 grudnia 2006 r.  

Środki pieniężne w kasie zostały zinwentaryzowane drogą spisu z natury w dniu 31 grudnia 2008 r.  

Środki pieniężne na rachunkach bankowych zostały zinwentaryzowane drogą potwierdzenia sald 

według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. 

Stan towarów handlowych został potwierdzony w drodze spisu z natury sporządzonego w dniu 

05 stycznia 2009 r.  

Stan należności z tytułu dostaw i usług został potwierdzony drogą wysłania do kontrahentów potwierdzeń 

sald według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. 

Stan pozostałych pozycji aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2008 r. ustalono drogą porównania 

i weryfikacji danych księgowych z odpowiednimi dokumentami. 

Biegły Rewident uczestniczył jako obserwator w inwentaryzacji zapasów towarów handlowych. 

 

2. Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego 

 

Rzeczowe aktywa trwałe – w kwocie 300.264,48 zł stanowią 7,36 % sumy bilansowej. Na rzeczowe aktywa 

trwałe składają się środki trwałe wykorzystywane w prowadzonej działalności oraz inwestycje w obcych 

środkach trwałych (biura), w tym: 

- środki trwałe własne 53.920,32zł 

- środki trwałe użytkowane na podstawie  umów leasingu finansowego 156.000,73 zł 

- inwestycje w obcych środkach trwałych 90.343,43 zł 
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Należności krótkoterminowe  – w kwocie 2.128.422,10 zł stanowią 52,18 % sumy bilansowej. Na pozycję 

składają się: 

- należności z tytułu dostaw i usług brutto, w tym: 2.108.608,61 zł 

dochodzone na drodze sądowej 21.280,49 zł 

- należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 16.023,64 zł 

- pozostałe należności 52.523,24 zł 

Na dzień 31.12.2008 r. utworzono odpisy aktualizujące w łącznej wysokości 48.733,39 zł. 

Na należności z tytułu dostaw i usług składają się należności od odbiorców krajowych w wysokości 

909.591,34 zł oraz należności od odbiorców zagranicznych w wysokości 1.150.283,88 zł.  

Spółka potwierdziła salda należności z tyt. dostaw i usług wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. Do dnia 

zakończenia badania kontrahenci krajowi potwierdzili 62,76 % należności. 

Inwestycje krótkoterminowe – w kwocie 1.409.577,06 zł. stanowią 34,55 % sumy bilansowej. Na pozycję 

składają się środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych, w tym środki na rachunku 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 41.111,80 zł. 

 

Kapitał (fundusz) własny – na dzień 31 grudnia 2008 r. na pozycję składają się: 

- Kapitał podstawowy 707.473,00 zł 

- Kapitał zapasowy  1.780.722,27 zł 

- Zysk (strata) netto  544.667,81 zł 

Na dzień 31 grudnia 2008 r. kapitał podstawowy Spółki wynosił 707.473,00 zł i dzielił się na 7.074.730 akcji 

o wartości 0,10 zł każda.  

Zobowiązania długoterminowe – w kwocie 30.820,27 zł. stanowią 0,76 % sumy bilansowej. Na kwotę 

zobowiązań długoterminowych składają się zobowiązania z tytułu leasingu finansowego przypadające do 

spłaty w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Zobowiązania krótkoterminowe – w kwocie 934.894,13 zł stanowią 22,92 % sumy bilansowej. Na saldo 

zobowiązań krótkoterminowych składają się: 

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług  474.689,58 zł 

- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  342.036,03 zł 

- inne zobowiązania finansowe 66.308,27 zł 

- zobowiązania pozostałe  3.501,18 zł 

- Fundusze specjalne (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)  48.359,07 zł 
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Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń wynikają z bieżących deklaracji 

podatkowych oraz deklaracji ZUS i zostały uregulowane do dnia zakończenia badania. 

Na kwotę innych zobowiązań finansowych składają się zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

przypadające do spłaty w okresie do 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Przychody netto ze sprzedaży – w badanym okresie wyniosły 7.548.189,00 zł i dotyczyły przychodów 

z tytułu sprzedaży usług informatycznych, licencji oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w kraju i za 

granicą. 

Koszty działalności operacyjnej – w badanym okresie osiągnęły łączną wartość 7.144.551,09 zł. 

Głównymi składnikami kosztów działalności operacyjnej były koszty wynagrodzeń wraz z narzutami 

(54,30 %), koszty usług obcych (23,90%) oraz wartość sprzedanych towarów (12,35%). 

 

3. Kompletność i poprawność sporządzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności jednostki 
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdanie 

z działalności jednostki w roku obrotowym sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).  

 

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje prawidłowo wzrost kapitału własnego o kwotę 

544.667,81 zł w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., zostało sporządzone prawidłowo 

i wykazuje prawidłowe powiązanie z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. 

 

5. Rachunek przepływów pieniężnych 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został przez Spółkę metodą pośrednią i wykazuje 

prawidłowe powiązanie odpowiednio z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz zapisami w księgach 

rachunkowych. 
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6. Oświadczenie kierownictwa Spółki 

Zarząd Spółki potwierdził swoją odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie sprawozdania 

finansowego oraz oświadczył, iż udostępnił nam wszystkie dane finansowe, księgi rachunkowe i inne 

wymagane dokumenty. 

 

Otrzymaliśmy również pisemne oświadczenie Kierownictwa Spółki z dnia 19 maja 2009 r. o 

kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych 

oraz o nie wystąpieniu istotnych zdarzeń po dniu bilansowym, innych niż ujawnione w sprawozdaniu 

finansowym. 

 

 

 

 

 

 

 w imieniu 

Ruciński i Wspólnicy 

Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o. 

ul. Śniadeckich 17 

00-654 Warszawa 

Nr ewidencyjny 3105 

 

  

 

  

Magdalena Ostrowska 

Biegły Rewident Nr  10589/7715 

 

 

 

 

 

 

  

Adam Ruciński 

Biegły Rewident Nr 10428/7797 

Prezes Zarządu 

 

 

  Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MakoLab S.A. 

dotyczące rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z działalności MakoLab S.A. 

za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 

 

Zarząd MakoLab S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały 

zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę i odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej 

wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji MakoLab S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i 

zagrożeń. 

 

Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu 

 

 

……………………………………………….  

 

Mirosław Sopek, Wiceprezes Zarządu 

 

 

……………………………………………… 

 

Łódź, 29 maja 2009 r. 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MakoLab S.A. 

dotyczące wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania 

finansowego za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 

 

Zarząd MakoLab S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego 

MakoLab S.A. za okres 01.01.2008 – 31.12.2008, został wybrany zgodnie 

z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący 

badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

 

Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu 

 

 

……………………………………………….  

 

Mirosław Sopek, Wiceprezes Zarządu 

 

 

……………………………………………… 
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