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Charakterystyka Spółki 

Informacje podstawowe 

MakoLab S.A. jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 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 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). 

Struktura akcjonariatu 

Strukturę akcjonariatu MakoLab S.A. w dniu 31.12.2011 przedstawia tab. 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% 

Tab. 1. Struktura akcjonariatu MakoLab S.A. w dniu 31.12.2011 

Struktura akcjonariatu Spółki nie uległa zmianie do dnia sporządzenia sprawozdania. 

Przedmiot działania Spółki 

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności oraz Statutem Spółki przedmiotem jej działania jest: 
1. Drukowanie i działalność związana z poligrafią  (PKD 18.1); 

2. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); 

3. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z); 

4. Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z); 

5. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z); 

6. Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń 

peryferyjnych (PKD 28.23.Z); 

7. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); 

8. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów         

(PKD 46.18.Z); 
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9. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 

46.51.Z); 

10. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z); 

11. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego            

(PKD 46.52.Z); 

12. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z); 

13. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona                   

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6); 

14. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona                                      

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6); 

15. Działalność wydawnicza (PKD 58); 

16. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); 

17. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60); 

18. Telekomunikacja (PKD 61); 

19. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana (PKD 62.0); 

20. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63); 

21. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  (PKD 68.20.Z); 

22. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); 

23. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2); 

24. Badania i analizy techniczne (PKD 71.20); 

25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 

(PKD 72.1); 

26. Reklama (PKD 73.1); 

27. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 

28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74); 

29. Wynajem dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3); 

30. Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78); 

31. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 

32. Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9); 

33. Pozostałe formy edukacji (PKD 85.5); 

34. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 

35. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z); 

36. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). 

Oddziały 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 Biuro Spółki, 

Centrum Danych, działy programistyczne i dział wsparcia technicznego; 
b) w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 30, gdzie zlokalizowane jest Biuro Zarządu Spółki, dział handlowy 

oraz działy programistyczne;  
c) w biurze handlowym w Warszawie przy ul. Nowy Świat 27 (od 01.02.2012 r.); 
d) w biurze w Paryżu pod adresem 57 rue d’Amsterdam, Paris 75008 (od 01.03.2012). 
W 2011 r. Spółka prowadziła także działalność w Warszawie, przy ul. Św. Barbary 1 w lokalu 
wynajmowanym przez Spółkę (do 31.01.2012 r.). 
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Powiązania organizacyjne i kapitałowe z innymi podmiotami 

MakoLab S.A. posiada 637 udziałów o łącznej wartości 31,85 tys. zł w A0 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Stanowi to 11,17% udziałów w kapitale zakładowym 
A0 Sp. z o.o. oraz 11,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców tej Spółki. Właścicielem 
pozostałych udziałów jest EC1 Fundacja Łódzka. 
A0 Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 09.02.2010 r., a przedmiotem jej działalności jest realizacja 
społecznościowego portalu internetowego www.superpolska.info. 
W sierpniu 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników (NWZW) A0 Sp. z o.o. 
podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 235 tys. zł do 285 tys. zł. 
Podwyższenie zostało dokonane poprzez ustanowienie 1000 udziałów o wartości 50 zł każdy, 
które w całości zostały objęte przez wspólnika – EC1 Fundacja Łódzka i opłacone gotówką. 
W wyniku podwyższeniu kapitału udział MakoLab S.A. w kapitale zakładowym A0 Sp. z o.o. spadł 
z 13,55% do 11,17%. 
W 2011 r. i w dniu sporządzania niniejszego sprawozdania Pan dr Mirosław Sopek – Wiceprezes 
Zarządu MakoLab SA pełnił funkcję Prezesa Zarządu A0 Sp. z o.o. 

Władze Spółki 

Zarząd 

W okresie 01.01.-31.12.2011 r. w skład Zarządu MakoLab S.A. wchodzili: 

 Pan Wojciech Zieliński – Prezes Zarządu 

 Pan dr Mirosław Sopek – Wiceprezes Zarządu 
Zarząd w powyższym składzie został powołany w dniu 07.03.2008 r. na trzyletnią kadencję i 
ponownie, na kolejną trzyletnią kadencję w dniu 31.05.2011 r. Skład Zarządu nie uległ zmianie do 
dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. 
Życiorysy obecnych członków Zarządu są dostępne na stronie WWW: 
http://makolab.pl/pl/relacje-inwestorskie/Zarząd 

Rada Nadzorcza 

W okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 w skład Rady Nadzorczej MakoLab S.A. wchodzili: 

 Pani mec. Sybilla Graczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej powołana w dniu 29.06.2009 na 
trzyletnią kadencję, wybrana na Przewodniczącą w dniu 24.07.2009, 

 Pan Sławomir Jarecki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej powołany do Rady Nadzorczej  
po raz pierwszy z dniem 30.06.2008 na trzyletnią kadencję i po raz drugi z dniem 
27.06.2011 r. na kolejną trzyletnią kadencję; wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej w dniu 24.07.2009 i po raz kolejny w dniu 29.09.2011 r. 

 Pan dr Jacek Michalak – Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 29.06.2009 na trzyletnią 
kadencję, 

 Pan dr Jerzy M. Rudziński – Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 30.06.2008 na 
trzyletnią kadencję i po raz drugi z dniem 27.06.2011 r. na kolejną trzyletnią kadencję, 

 Pan Tomasz Sękalski – Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 29.06.2010 na trzyletnią 
kadencję, zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej i został z niej odwołany z dniem 
27.06.2011 r. 

 Pan Piotr Ignaczak – Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 27.06.2011 r. na trzyletnią 
kadencję. 

Wszystkie w/w osoby mają status członka niezależnego Rady Nadzorczej. Do dnia sporządzenia 
niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 
Życiorysy obecnych członków Rady Nadzorczej są dostępne na stronie WWW: 
http://makolab.pl/pl/relacje-inwestorskie/Rada-Nadzorcza 
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Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

W okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 odbyło się jedno, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, które miało miejsce w Łodzi w dniu 27.06.2011 r. 
Treści uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2011 r. oraz 
relacja wideo z tego wydarzenia są dostępne na stronie WWW: 
http://makolab.pl/pl/relacje-inwestorskie/WZA 

Autoryzowany Doradca 

Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni dla Spółki BTFG Audit Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17. Wynagrodzenie 
BTFG Audit Sp. z o.o. z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy wyniosło w 2011 r.  
20.400,00 zł netto. W roku 2011 BTFG Audit Sp. z o.o. nie wykonywała innych usług na rzecz 
MakoLab S.A. 

Animator Rynku 

W okresie 01.01.-31.12.2011 r. funkcję Animatora Rynku pełnił dla Spółki Dom Maklerski 
AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 a. 
Od 01.02.2012 r. funkcję Animatora Rynku dla Spółki pełni Copernicus Securities S.A. z siedzibą w 
Warszawie. 

Zasady ładu korporacyjnego 

W roku 2011 Spółka przestrzegała zasady zawarte w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 
Zarządu GPW w Warszawie S.A. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” za 
wyjątkiem: 
a) transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet (zasada nr 1), 
b) przedstawienia prognozy finansowej na cały rok obrotowy; Spółka publikuje w raportach 

kwartalnych plany sprzedaży na kolejne kwartały (zasada nr 3.8). 
Przestrzeganie w/w zasad zostało opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym w dniu 
01.04.2010 r.  
W dniu 28.06.2011 r. Zarząd Spółki poinformował o jednorazowym odstąpieniu od stosowania 
zasady nr 14 – wypłaty dywidendy w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia ustalenie prawa do 
dywidendy. Termin ustalenia prawa do dywidendy przypadał w dniu 06.07.2011 r. a jej wypłaty w 
dniu 15.12.2011 r. Jako powód tego odstępstwa Zarząd podał plan finansowy Spółki 
zapewniający jej płynność w obliczu realizacji szeregu projektów, z których przychody były 
planowane w IV-tym kwartale 2011 r. 

Kredyty 

W dniu 30.11.2011 r. Spółka, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przedłużyła z Bankiem 
PEKAO S.A. w Warszawie umowę na kredyt w rachunku bieżącym. Wysokość limitu kredytu 
wynosi  760.000,00 zł. Zabezpieczeniem kredytu jest przewłaszczenie majątku ruchomego Spółki. 
Spółka nie zaciągała innych kredytów w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 

Pożyczki, poręczenia i gwarancje 

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Spółka nie udzielała pożyczek, poręczeń i gwarancji 
finansowych. 
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Nabycie akcji własnych 

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Spółka nie nabywała akcji własnych. 

Zdolność do regulowania zobowiązań 

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Spółka nie miała problemów z terminowym 
regulowaniem własnych zobowiązań, zarówno finansowych jak i wobec dostawców. 

Instrumenty finansowe 

Na dzień 31.12.2011 r. w Spółce nie występowały instrumenty finansowe. 

Najważniejsze wydarzenia 

Styczeń 2011 
W dniu 18.01.2011 r. odbyło się otwarte spotkanie dla inwestorów, analityków i mediów, na 
którym Zarząd Spółki przedstawił prognozę przychodów ze sprzedaży, EBIDTA oraz zysku netto w 
roku 2010. Wraz z tą prognozą Zarząd poinformował o rekomendowaniu Walnemu 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznej wypłaty dywidendy. 
Spółka zakończyła współpracę z firmą Patton Electronics w charakterze dystrybutora urządzeń 
telekomunikacyjnych tego producenta. 

Marzec 2011 
W dniu 11.03.2011 r. Spółka otrzymała informację o wyborze jej oferty na opracowanie i 
wdrożenie wielomodułowej platformy internetowej do wspomagania analiza finansowych 
przedsiębiorstwa. Zleceniodawcą był klient prowadzący działalność consultingową w zakresie 
zarządzania finansowego. Wartość oferty wynosiła 949 tys. zł netto. 
Z dniem 15.03.2011 r. dokonano zmian organizacyjnych polegających na wydzieleniu 3-ech 
kluczowych brandów Spółki: Web Media, Business Solutions oraz Science. Celem tej zmiany była 
lepsza rynkowa identyfikacja kluczowych kompetencji Spółki, zgodne z rynkowymi trendami ich 
poszerzenie oraz lepsze profilowanie działań handlowych. 

Kwiecień 2011 
Z dniem 01.04.2011 r. Spółka została autoryzowanym przedstawicielem Aastra Technologies Ltd. 
(kanadyjski producent rozwiązań telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw), dedykowanym dla 
rynku małych i średnich przedsiębiorstw. 
W dniu 07.04.2011 r. Spółka zawarła umowę z Powiatem Mińskim na opracowanie i wdrożenie 
modułów pięciu e-usług działających jako odrębne serwisy WWW. Zakres prac obejmował 
przygotowanie wielomodułowej platformy internetowej opartej o system CMS. Wartość umowy 
wyniosła ok. 497 tys. zł brutto. 
W dniu 26.04.2011 r. Spółka zawarła umowę z klientem prowadzącym działalność consultingową 
w zakresie zarządzania finansowego na opracowanie i wdrożenie wielomodułowej platformy 
internetowej do wspomagania analiz finansowych przedsiębiorstwa. Wartość umowy wyniosła 
949 tys. zł netto. 

Maj 2011 
W dniu 30.05.2011 r. Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 
dzień 27.06.2011 r. 
W dniu 31.05.2011 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z upływem kadencji Zarządu w dniu 
27.06.2011 r. dokonała wyboru nowego Zarządu w dotychczasowym składzie. 
W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok 2010 w wysokości 141 494,60 zł, czyli 2 gr na 
każdą akcję. 
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Czerwiec 2011 
W dniu 21.06.2011 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Tomasza Sękalskiego z funkcji Członka 
Rady Nadzorczej z dniem 27.06.2011 r. Rezygnacja została złożona z powodów osobistych. 
W dniu 27.06.2011 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA). 
W związku z upływem kadencji ZWZA ponownie powołało Panów Sławomira Jareckiego oraz 
Jerzego Rudzińskiego na Członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. 
W związku ze złożoną rezygnacją ZWZA odwołało Pana Tomasza Sękalskiego z funkcji Członka 
Rady Nadzorczej Spółki i powołało w jego miejsce Pana Piotra Ignaczaka na trzyletnią kadencję. 
ZWZA przyjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2010 w wysokości 2 gr na akcję. 
Termin wypłaty dywidendy ustalono na 15.12.2011 r. Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował 
o jednorazowym odstąpieniu od stosowania zasady nr 14 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 
na NewConnect – wypłaty dywidendy w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia ustalenie prawa 
do dywidendy. 
Lipiec 2011 
W dniu 05.07.2011 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę na zaprojektowanie, wykonanie 
i wdrożenie systemu CRM dla klienta prowadzącego działalność w zakresie obrotu i doradztwa na 
rynku nieruchomości komercyjnych i przemysłowych. Wartość umowy wynosiła 200 tys. zł. 
W dniu 20.07.2011 r. Spółka otrzymała od koncernu Renault S.A.S zlecenie na zaprojektowanie 
i wykonanie mobilnych witryn koncernu. Wartość zlecenia wyniosła 78,5 tys. euro. 

Sierpień 2011 
W dniu 23.08.2011 r. Spółka otrzymała od koncernu Renault S.A.S zamówienie na adaptację 
i wdrożenie autorskiego systemu CRM do zarządzania zgłoszeniami klientów. Wartość zlecenia 
wyniosła 120 tys. euro. 
Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników (NWZW) A0 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, które podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 
235 tys. zł do 285 tys. zł. Udziały zostały w całości objęte przez EC1 Fundacja Łódzka. W wyniku 
tego podwyższenia udział MakoLab S.A. w kapitale zakładowym A0 Sp. z o.o. spadł z 13,55% do 
11,17% kapitału zakładowego. 

Wrzesień 2011 
W dniu 20.09.2011 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrała Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga 
Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie do badania sprawozdania finansowego 
MakoLab S.A. za rok obrotowy 2011. 
W dniu 21.09.2011 r. Spółka otrzymała informację o pozytywnej ocenie formalnej złożonego 
wniosku o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego "Stworzenie ontologii opisującej 
zagadnienia samochodów używanych, możliwości ich konfiguracji oraz opracowanie technicznych 
rozwiązań IT umożliwiających implementacje ontologii" w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, 
Innowacyjność, Przedsiębiorczość. 

Październik 2011 
W dniu 10.10.2011 r. Spółka otrzymała informację o pozytywnej ocenie merytorycznej a w dniu  
27.10.2011 r. informację o wyłonieniu do dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego 
"Stworzenie ontologii opisującej zagadnienia samochodów używanych, możliwości ich 
konfiguracji oraz opracowanie technicznych rozwiązań IT umożliwiających implementacje 
ontologii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. 

Grudzień 2011 
W dniu 08.12.2011 r. odbyło się otwarte spotkanie dla inwestorów, analityków giełdowych i 
mediów, na którym Zarząd Spółki przedstawił prognozę przychodów, EBIDTA oraz zysku netto 
w 2011 r. a także przedstawił strategiczne plany związane z implementacją technologii Semantic 
Web w produktach i usługach Spółki. 
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W dniu 21.12.201 r. Spółka otrzymała informację o podpisaniu umowy na wdrożenie autorskiego 
systemu zarządzania nieruchomościami ColDis w firmie prowadzącej działalność inwestycyjno-
deweloperską, specjalizującej się w budowie powierzchni handlowych, szczególnie w projektach 
typu „real park”. 

Obszary działalności 

W okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. działalność Spółki była klasyfikowana w następujących 
obszarach. 

Serwisy WWW 

W tej grupie znajdowały się usługi związane z projektowaniem, tworzeniem, zarządzaniem i 
utrzymaniem serwisów WWW w tym na urządzenia mobilne. W 2011 r. Spółka rozszerzyła 
prowadzoną w tym zakresie działalność o usługi konsultingu, pozycjonowania, reklamy 
internetowej, aplikacji dla portali społecznościowych. Przyjęto, że nowe podobszary działalności 
będą wyodrębniane wraz z ich rosnącym udziałem w sprzedaży serwisów. 

Systemy biznesowe 

Kalkulatory finansowe 
Kalkulatory finansowe to autorskie, zaawansowane narzędzia planowania i obliczeń finansowych 
dla sektora bankowego i finansowego. Spółka wykonywała usługi projektowania, tworzenia, 
wdrożenia oraz wsparcia technicznego tych rozwiązań. Podobszar ten dotychczas w poprzednich 
latach był raportowany w obszarze serwisów WWW, z uwagi jednak na znaczą rozbudowę 
oprogramowania zmianie uległ jego charakter. 

Fractus 
Fractus jest autorskim, rozproszonym systemem zarządzania sprzedażą i logistyką 
przeznaczonymi dla przedsiębiorstw o zróżnicowanej organizacyjnie i rozproszonej geograficznie 
strukturze sprzedaży. Fractus jest następcą systemu MegaSale, którego rozwijanie zostało 
zakończone w 2008 roku. Spółka wykonywała usługi wdrożenia tego systemu, jego integracji z 
systemami ERP, przede wszystkim firmy Comarch oraz usługi wsparcia technicznego. 

ColDis 
ColDis to rodzina systemów dla zarządców centrów handlowych oraz developerów. W jej skład 
wchodzą: ColDis I (wspomaganie procesu kolekcji i dystrybucji kosztów centrum handlowego), 
ColDis II (wspomaganie procesów obsługi najemców, fakturowania, kontroli umów i aneksów, 
kosztów mediów etc.), ColDis Development (wspomaganie procesu przygotowania inwestycji  
i kontroli jej budżetu), Carlos 2000 (wspomaganie procesu rejestracji utargów najemców centrów 
handlowych). Spółka wykonywała usługi wdrożenia w/w systemów, ich integracji z systemami 
ERP oraz wsparcia technicznego. Opracowywała także systemy klasy Business Intelligence 
zintegrowane z systemami ColDis. 

e-Schola 
e-Schola jest systemem dla szkół wyższych wspierającym zarządzanie procesami dydaktycznymi. 
Spółka wykonywał usługi wdrożenia tego systemu, jego integracji z systemami ERP oraz wsparcia 
technicznego. 

Inne 
Spółka projektowała i opracowywała systemy zarządzania na zamówienie oraz prowadziła usługi 
outsourcingu informatycznego dla tych systemów. 
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Centrum Danych 

Spółka prowadziła usługi hostingu, hotelingu oraz kolokacji serwerów a także udostępniania kont 
poczty elektronicznej. Usługi te były świadczone na zasobach własnego Centrum Danych 
MakoLab zlokalizowanego w siedzibie Spółki. Obszar ten był w poprzednich latach raportowany 
jako „usługi internetowe” z uwagi jednak na rosnący udział usług związanych z utrzymaniem 
infrastruktury systemów biznesowych otrzymał nową nazwę. 

Telefonia VOIP 

Spółka zajmowała się sprzedażą rozwiązań telekomunikacyjnych dla telefonii VOIP. Obszar ten 
dotychczas był raportowany jako „dystrybucja urządzeń Patton Electronics”, gdyż dotyczył w 
przeważającej części urządzeń tego producenta. Z uwagi jednak na zmianę charakteru działań 
Spółki uzyskał nową nazwę. 

Sprzedaż oprogramowania 

Spółka prowadziła sprzedaż oprogramowania do zastosowań naukowych (chemia), przede 
wszystkim firm: Hypercube, Inc., Advanced Chemistry Development, Inc., CambridgeSoft, a także 
narzędzi programistycznych. 

Sprzedaż sprzętu komputerowego 

Spółka prowadziła sprzedaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym 
przede wszystkim dla klientów, którym dostarczała produkty i usługi w podobszarach 
wymienionych powyżej. 

Usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania komputerowego 

Spółka prowadziła usługi serwisu sprzętu i oprogramowania komputerowego przede wszystkim 
dla klientów, którym dostarczała produkty i usługi w podobszarach wymienionych powyżej. 

Sprzedaż 

Całkowitą wartość sprzedaży Spółki w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. przedstawia tab. 2. 

2011 2010 Zmiana

tys. zł tys. zł (2011-2010)/2010

Całkowita sprzedaż 9 569,02 7 790,91 22,82%
 

Tab. 2. Sprzedaż całkowita 

Sprzedaż w podziale na kraj i eksport 

Strukturę sprzedaży (wyrażoną w zł) w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. w podziale na kraj 
i eksport przedstawia tab. 3. 

2011 2010

Kraj 41,97% 52,70%

Eksport 58,03% 47,30%

100,00% 100,00%
 

Tab. 3. Sprzedaż w podziale na kraj i eksport 
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Sprzedaż w podziale na produkty i usługi oraz towary 

Strukturę sprzedaży w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. w podziale na produkty i usługi oraz 
towary przedstawia tab.4. 

2011 2010

Produkty i usługi 94,43% 89,66%

Towary 5,57% 10,34%

100,00% 100,00%
 

Tab. 4. Sprzedaż w podziale na produkty i usługi oraz towary 

Sprzedaż w podziale na obszary działalności 

Strukturę sprzedaży w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. w podziale na obszary działalności 
przedstawia tab. 5. Dla zapewnienia porównywalności dane dla 2010 r. zaktualizowano zgodnie 
z nową, opisaną wyżej, klasyfikacją obszarów działalności Spółki. 
 

2011 2010

Serwisy WWW 54,05% 43,95%

Systemy biznesowe 33,84% 39,38%

Centrum Danych 6,46% 6,31%

Sprzedaż oprogramowania 3,83% 4,50%

Uslugi serwisowe 0,82% 1,01%

Sprzedaż sprzętu 0,76% 3,44%

Telefonia VOIP 0,16% 1,23%

Inne 0,08% 0,18%

Razem 100% 100%
 

Tab. 5. Sprzedaż w podziale na obszary działalności 

Strukturę sprzedaży w obszarze systemów biznesowych w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 
przedstawia tab. 6. 

2011 2010

Kalkulatory finansowe 38,13% 44,87%

Inne 33,77% 29,12%

ColDis 14,40% 16,76%

e-Schola 7,24% 2,00%

Fractus 6,46% 7,25%

Razem 100,00% 100,00%
 

Tab. 6. Sprzedaż systemów zarządzania w podziale na rodzaje systemów 

Najwięksi klienci 

Największymi klientami na produkty i usługi Spółki w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. były 
m.in.: 
1) Firmy koncernu Renault–Nissan w tym: Renault S.A.S (centrala koncernu), Renault Wielka 

Brytania, Renault Polska, Renault Austria, Renault GCC. Spółka wykonywała dla tych firm 



 
 

 

13/19 
 

serwisy WWW i mobilne oraz usługi pozycjonowania i outsourcingu związane z zarządzaniem 
i utrzymaniem tych serwisów. 

2) Sogesma SARL (grupa Banku RCI). Spółka wykonywała dla tej firmy kalkulatory finansowe 
oraz usługi hostingu tych aplikacji. 

3) Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim. Spółka wykonywała dla tego klienta serwisy 
WWW. 

4) BRE Bank SA. Spółka wykonywała dla banku usługi outsourcingu informatycznego. 
5) Swedecenter Sp. z o.o. Spółka wdrożyła w tej firmie system ColDis oraz świadczyła usługi 

wsparcia technicznego dla tego systemu. 
6) Picanova GmbH – niemiecka firma zajmująca się projektowaniem, wykonaniem i sprzedażą 

nadruków fotograficznych. Spółka wykonywała dla tej firmy serwisy WWW. 
7) Cefic Polska Sp. z o.o. - zarządca kilkunastu centrów handlowych w Polsce. Firma jest 

użytkownikiem systemu ColDis. Spółka wykonywała  dla niej usługi rozszerzenia 
funkcjonalności systemu oraz wsparcia technicznego. 

8) Trade and Travel Company Sp. z o.o Konsorcjum Polskich Biur Podróży w Łodzi – 
touroperator, dla którego Spółka wykonywała serwisy WWW, usługi outsourcingu związane z 
ich utrzymaniem a także usługi pozycjonowania. 

9) PPH Unigum Zbigniew Wrotek – firma zajmująca się sprzedażą opon i serwisem 
samochodów. Spółka wdrożyła u tego klienta system Fractus, świadczyła także usługi 
wsparcia technicznego dla tego systemu. 

10) Philips Lighting Poland SA. Spółka wykonywała dla tej firmy serwisy WWW, aplikacje mobilne 
oraz usługi outsourcingu związane z ich zarządzaniem i utrzymaniem. 

Podsumowanie wyników finansowych 

Wyniki finansowe Spółki w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. przedstawia tab. 7. 
 

2011 2010 Zmiana

tys. zł tys. zł (2011-2010)/2010

Zysk ze sprzedaży 90,55 64,30 40,82%

Zysk z działalności operacyjnej 751,22 805,03 -6,68%

EBIDTA 1167,23 1063,01 9,80%

Zysk brutto 873,14 682,13 28,00%

Zysk netto 688,52 586,57 17,38%
 

Tab. 7. Wyniki finansowe 

W stosunku do 2010 r. wyniki finansowe za wyjątkiem zysku z działalności operacyjnej uległy 
zdecydowanej poprawie. Było to wynikiem wyraźnego wzrostu sprzedaży oraz dużo wyższych 
przychodów finansowych związanych z dodatnimi różnicami kursowymi. Spadek zysku z 
działalności operacyjnej był spowodowany wyższymi „pozostałymi kosztami operacyjnymi” 
szczegółowo opisanymi w sprawozdaniu finansowym za 2011 r. (Informacja dodatkowa. Nota 5). 
Analizując wysokość  zysku ze sprzedaży, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przyjętymi zasadami 
koszty realizacji projektów dotowanych są ujmowane jako koszty podstawowej działalności 
operacyjnej, podczas gdy odpowiadające im przychody – dotacje są ujmowane  
w pozostałych przychodach operacyjnych. Taki sposób prezentacji istotnie wpływa na zysk na 
sprzedaży, pomniejszając go. 
Sytuację finansową Spółki na dzień 31.12.2011 r. ilustrują wskaźniki finansowe zawarte w tab. 8. 
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31.12.2011 31.12.2010

Rentowność majątku 0,12 0,12

Rentowność kapitału własnego 0,17 0,17

Zyskowność sprzedaży 0,07 0,08

Wskaźnik płynności I 3,23 3,48

Wskaźnik płynności II 2,93 3,05

Wskaźnik płynności III 0,43 0,85

Szybkość spłaty należności w dniach 120 104

Szybkość spłaty zobowiązań w dniach 18 24

Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku 0,73 0,72

Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym 5,08 3,25

Wartość księgowa na jedną akcję 0,61 zł                    0,53 zł                  

Wynik finansowy na jedną akcję 0,10 zł                    0,08 zł                  
 

Tab. 8. Wskaźniki finansowe 

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

Badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2011 – 

31.12.2011 

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zostało 
uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20.09.2011 r. powierzone Auxilium Audyt Krystyna Adamus, 
Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie. Auxilium Audyt  jest zarejestrowana 
na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3436. 
Badanie zostało wykonane na podstawie umowy z MakoLab S.A. z dnia 04.10.2011 r. zmienionej 
aneksem w dniu 02.05.2012 r. 
Spółka nie zawierała innych umów z Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka 
Komandytowa z siedzibą w Krakowie. 
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Realizacja prognoz 

W 2011 r., podobnie jak w roku poprzednim, Zarząd Spółki kontynuował zasadę nie 
przedstawiania prognozy wyników finansowych na cały rok. Spółka w kolejnych raportach 
kwartalnych informowała o prognozie sprzedaży na następny kwartał. W dniu 07.12.2011 r.  w 
raporcie bieżącym Spółka potwierdziła prognozę sprzedaży będącą sumą prognoz kwartalnych.  
Porównanie uzyskanych wyników z sumą prognoz kwartalnych ilustruje tab. 9. 
 

Suma prognoz 

kwartalnych Wynik Odchylenie
tys. zł tys. zł (wynik-progn.)/progn.

Przychody ze sprzedaży 9 176,00 9 569,02 4,28%
 

Tab. 9. Porównanie sprzedaży 2011 r. z sumą prognoz kwartalnych 

W dniu 07.12.2011 r. Zarząd w raporcie bieżącym przedstawił prognozę EBIDTA oraz zysku netto 
w 2011 r., zastrzegając, że jest ona oparta na danych dostępnych w dniu publikacji oraz że 
rzeczywiste wyniki mogą ulec zmianie w wyniku badania sprawozdania przez Biegłego 
Rewidenta. Porównanie prognozy z 07.12.2011 r z osiągniętymi wynikami ilustruje tab. 10. 

Prognoza       

2012-12-07 Realizacja Odchylenie
tys. zł tys. zł (wynik-progn.)/progn.

EBIDTA 1 150,00 1 123,54 -2,30%

Zysk netto 750,00 688,52 -8,20%
 

Tab. 10 Porównanie wyników 2011 r. z prognozą z dnia 07.12.2011 

Realizacja założonych celów rozwojowych 

Rozwój produktów Spółki 

Semantic Web 
Spółka prowadziła prace związane z rozszerzeniem oferty o funkcjonalności semantycznej sieci 
WWW. Podjęto współpracę z prof. Martinem Heppem z Hepp Research GmbH (Niemiecy) – 
twórcą zaimplementowanej w wyszukiwarce Google technologii GoodRelations.  W ramach tej 
współpracy m.in. opracowano i opublikowano semantyczne rozszerzenie jednego z 
najpopularniejszych na świecie rozwiązań e-commerce open source - PrestaShop. Moduł 
GoodRelations pozwala na dodawanie znaczników do produktów w sklepie internetowym, dzięki 
czemu wyszukiwarki internetowe mogą prezentować zróżnicowane cechy produktów i tym 
samym zwiększać widoczność i atrakcyjność oferty oraz wspierać jej wysokie pozycjonowanie. 
W czerwcu 2011 r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Stworzenie ontologii 
opisującej zagadnienia samochodów używanych, możliwości ich konfiguracji oraz opracowanie 
technicznych rozwiązań IT umożliwiających implementacje ontologii" w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: 
Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. Po kolejnych etapach procedury konkursowej 
złożony wniosek został wyłoniony do dofinansowania, plasując się w ścisłej czołówce 
dofinansowanych wniosków. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii 
opartej o zasady sieci semantycznych oraz zaimplementowanie jej w autorskich systemach 
MakoLab-u. Całkowita wartość projektu wynosi 414,05 tys. zł, a wnioskowana kwota 
dofinansowania to 221,69 tys. zł. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpiło w dniu 
23.04.2012 r. Realizacja projektu zaplanowana została na rok 2012. 
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Aplikacje mobilne 
Spółka kontynuowała prace rozwojowe aplikacji na urządzenia mobilne. Dotyczyły one 
rozszerzenia już opracowanych rozwiązań (serwisy WWW dla firm grupy Renault-Nissan, 
kalkulatory finansowe dla Sogesma SARL) na te urządzenia oraz opracowania całkowicie nowych 
aplikacji przede wszystkim dla platform iPhone/iPad oraz Android. 

Rozwój systemu Fractus 
Wraz z otrzymywaniem zleceń od klientów Spółka kontynuowała prace rozwojowe systemu 
Fractus. 

Rozbudowa systemów ColDis 
Kontynuowano prace rozwojowe rodziny systemów ColDis wspierających zarządzanie centrami 
handlowymi. 

Inne projekty rozwojowe 

Podniesienie kompetencji pracowników MakoLab 
Spółka kontynuowała rozpoczęty w czerwcu 2010 r. projekt „Podniesienie kompetencji kapitału 
ludzkiego MakoLab SA drogą do wzrostu konkurencyjności”, na który uzyskała dofinansowanie z 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i 
doradztwo dla przedsiębiorstw. Przedmiotem projektu jest realizacja programu szkoleniowego 
dla pracowników Spółki w latach 2010-2012. Całkowita wartość projektu wynosi 1.689.641,43 zł, 
a wysokość dofinansowania wynosi 1.189.648,83 zł. 

Prognozy i plany Spółki na rok 2012 

Podobnie jak w poprzednich latach Zarząd Spółki podjął decyzję o nie przedstawianiu prognozy 
finansowej na cały 2012 r., a jedynie planów sprzedaży na kolejne kwartały. Są one publikowane 
w raportach kwartalnych. 
Głównym celem finansowym Zarządu w 2012 r. jest dalsze zwiększenie przychodów oraz 
zyskowności Spółki. 
Wśród głównych kierunków działań Spółki w 2012 r. znajdują się: 
a) rozwój i poszerzanie działalności na rynkach zagranicznych; Spółka już otworzyła biuro w 

Paryżu oraz powołała Dyrektora ds. Operacji Międzynarodowych, 
b) dalszy rozwój produktów i usług wykorzystujących technologie Semantic Web, 
c) rozszerzenie zakresu usług w ramach brandu Web Media, w tym przede wszystkim 

związanych z urządzeniami mobilnymi i serwisami społecznościwymi, 
d) aktywizacja sprzedaży systemów Fractus i ColDis, 
e) zwiększenie efektywności wdrażania systemów tworzonych na indywidualne potrzeby 

klientów („szytych na miarę”). 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki 

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 obserwuje się wzrastający popyt na informatyków, 
przede wszystkim programistów i konsultantów IT. Taka sytuacja może utrudnić proces 
rekrutacji, a także stwarza ryzyko odejścia kluczowych osób. Spółka stara się zapobiegać temu, 
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oferując atrakcyjne warunki pracy, utrzymując wysoki procent pracowników zatrudnianych na 
podstawie stałych umów o pracę oraz zapewniając pracownikom rozwój kompetencji poprzez 
udział w projekcie szkoleniowym. 

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 agencje webowe, 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 niskich cenach. Obserwuje się presję cenową oraz próby 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 ze zmiennością kursów walutowych 

Znaczący udział eksportu w przychodach powoduje powstawanie ryzyka kursowego, co może 
wpływać na wysokość przychodów Spółki i jej zyskowność. Spółka stara się ograniczać to ryzyko, 
negocjując z kontrahentami zagranicznymi krótsze terminy płatności oraz wzmacniając kontrolę 
spłat należności. 

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 i 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 realizacją projektów dotowanych ze środków Unii 

Europejskiej i Budżetu Państwa 

Spółka prowadzi projekty rozwojowe, na które otrzymała dotacje ze środków Unii Europejskiej  
i Budżetu Państwa. Zamierza także w najbliższej przyszłości aplikować o dotacje na kolejne 
projekty. Realizacja tego typu projektów wiąże się z ryzykiem nie osiągnięcia zaplanowanych 
wskaźników, co może skutkować koniecznością zwrotu całości lub części dotacji. Przepisy 
dotyczące prowadzenia oraz rozliczania tego typu projektów ulegają zmianom i są często różnie 
interpretowane przez instytucje powołane do przyznawania dotacji i kontroli ich wydatkowania. 
Istnieją także przypadki opóźnień w otrzymywaniu dotacji w stosunku do harmonogramów 
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założonych w projektach. Te czynniki stwarzają ryzyko dla sytuacji finansowej firmy – płynności 
oraz wyniku finansowego. Spółka ogranicza to ryzyko poprzez ostrożne planowanie 
harmonogramów wydatków w projektach, zatrudnianie personelu doświadczonego  
w prowadzeniu projektów i ich rozliczaniu oraz bliską współpracę z instytucjami przyznającymi 
dotacje i nadzorującymi ich rozliczanie. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Rozwój branży usług informatycznych pozostaje w bliskiej korelacji z ogólną sytuacją 
gospodarczą. Obserwowana niepewność co do sytuacji gospodarczej w Europie może negatywnie 
wpłynąć na wielkość generowanych przez Spółkę przychodów ze sprzedaży oraz wyniki 
finansowe. Spółka stara się ograniczać to ryzyko poprzez działania na rzecz dywersyfikacji 
portfela klientów oraz kontrolę kosztów operacyjnych. 

Ryzyko związane z niewypłacalnością klientów 

Spółka oferuje swoim klientom odroczone terminy płatności za dostarczane towary, produkty 
i usługi. 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 technologiach i 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. 

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, prawa papierów wartościowych oraz przepisów 
dotyczących prowadzenia i rozliczania projektów dotowanych ze środków Unii Europejskiej  
i Budżetu Państwa. 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. 

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 
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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. 
 
Łódź, 18 maja 2012 r. 
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