RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2017
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień
13 czerwca 2017r.
Zarząd Spółki MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301201, działając na podstawie art. 399 § 1
w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEGARON S.A.
I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek
obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00
w siedzibie Megaron S.A. przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia
2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki
z działalności w 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę
Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
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II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu.
A.
Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału
zakładowego MEGARON S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia
jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia
23 maja 2017r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej należy dołączyć kopię
świadectwa depozytowego oraz właściwe dokumenty identyfikujące Akcjonariusza, o których mowa
w pkt C.
B.
Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału
zakładowego MEGARON S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać do niego
wprowadzone. Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej, należy
dołączyć właściwe dokumenty identyfikujące Akcjonariusza, o których mowa w pkt. C
Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw objętych porządkiem obrad.
C.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Akcjonariusz MEGARON S.A. może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co
innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli
wynika to z treści pełnomocnictwa, a statut oraz odpowiednie przepisy prawne na to pozwalają.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji
każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku
papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane
jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu
poprzez Pełnomocnika udostępniony jest od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie
internetowej Spółki pod adresem www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne
Zgromadzenia.
Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy
wykorzystaniu adresu e-mail walnezgromadzenie@megaron.com.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu
pełnomocnictwa Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu
i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się
z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również
zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo
głosu oraz datę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Wraz
z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła do
Spółki tekst pełnomocnictwa.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
zawiadomienie wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać
w załączniku:
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w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan jego dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza,
w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną – skan odpisu z KRS potwierdzający
uprawnienia do reprezentacji danego Akcjonariusza.

Spółka może dodatkowo podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby
reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/ych się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji
jego/ich prawa do wykonywania w/w uprawnień. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na
zwrotnym zapytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i Pełnomocnika, na
przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak
ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub Pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany
będzie jako brak możliwości weryfikacji, a tym samym stanowić będzie podstawę do odmowy
dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.
W przypadku, gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, Pełnomocnik
obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności oryginał pełnomocnictwa, odpis z rejestru,
w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
osób działających w imieniu takiego Akcjonariusza oraz dokument pozwalający na identyfikację
pełnomocnika. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony
jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na
język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
D.
Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
E.
Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas obrad walnego zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
F.
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą
korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przypadającym zgodnie z treścią art. 4061
k.s.h. na szesnaście (16) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest dzień 28 maja
2017r.

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki
w dniu rejestracji uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu

3/5

17 maja 2017r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (tj.
nie później niż w dniu 29 maja 2017r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w zgromadzeniu.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na
podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
sporządza przedmiotowy wykaz na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na dwanaście
(12) dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami
o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w zgromadzeniu.
W przypadku uprawnionych z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, otrzymują oni prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Pyrzyckiej 3 e, f,
w godzinach od 7:30 do 15:30, na trzy (3) dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj.
w dniach 8, 9, 12 czerwca 2017r. Lista Akcjonariuszy zostanie sporządzona przez Spółkę
w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych zgodnie z art. 4063 § 8 k.s.h. Akcjonariusz MEGARON S.A. może żądać przesłania
mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na adres walnezgromadzenie@megaron.com.pl
V. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków
w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia (7 dni) przed Walnym Zgromadzeniem.
Zgodnie z art. 4023 § 1 k.s.h. tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas Walnego
Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz inne informacje dotyczące tego zgromadzenia, będą
dostępne od dnia jego zwołania na stronie internetowej Spółki www.megaron.com.pl w zakładce
Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
VI. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego
Zgromadzenia.
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej
Spółki www.megaron.com.pl
VII. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać formalności
rejestracyjnych w dniu obrad zgromadzenia, od godz. 8:00 w sekretariacie siedziby Spółki.

VIII. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki
mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.
Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu
adresu e-mail: walnezgromadzenie@megaron.com.pl
Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza MEGARON S.A. elektronicznej formy komunikacji
ze Spółką leży po stronie Akcjonariusza.
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W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale
sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich
tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do
Akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w formie pliku PDF.

Biuro Zarządu
Megaron S.A.
Szczecin, dnia 17 maja 2017r.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.
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Projekt uchwały do pkt. 2
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Pana/Panią ……………………….
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt uchwały do pkt. 4
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności
w 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co
do przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania
przez nich obowiązków w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 5
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na
podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2016 roku do
31 grudnia 2016 roku, składające się z:
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów
kwotą 30.222.820,32 zł.,
b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 3.843.646,44zł.,
c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 6
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na
podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki MEGARON Spółka Akcyjna z działalności spółki za 2016
rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 7
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
jako organu Spółki z działalności w 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wyników
przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na
podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2016r. wraz ze
sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto
za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt uchwały do pkt. 8
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na
podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:
1. Zatwierdzić podział zysku netto Megaron Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2016 roku, w wysokości
3.843.646,44 zł w następujący sposób:
a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 3.834.000,00 zł,
b) przekazanie na kapitał rezerwowy 9.646,44 zł, którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty
dywidendy.
2. Na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 wypłacono w dniu 16 stycznia 2017r. w całości zaliczkę
w wysokości 1.161.000,00 zł zgodnie z decyzją Zarządu Spółki oraz uchwałą nr 04/12/2016/RN-P Rady
Nadzorczej z dnia 16 grudnia 2016r. według następujących zasad:
a) Spółka wypłaciła zaliczkę w wysokości 0,43 zł brutto za jedną akcję,
b) lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki została ustalona na dzień 09 stycznia 2017r.,
c) wypłatą zaliczki objętych zostało 2.700.000 akcji.
3. Zatwierdzić podział pozostałej części dywidendy w kwocie 2.673.000,00 zł według następujących zasad:
a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,99 zł brutto na jedną akcję,
b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 21 czerwca 2017r.,
c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 5 lipca 2017r.,
d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.

4. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały do pkt. 9
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:
1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt uchwały do pkt. 9
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:
3. Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Koroch z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa
Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

1. Udzielić Panu Mariuszowi Adamowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:
1. Udzielić Panu Mariuszowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:
1. Udzielić Panu Arkadiuszowi Mielczarek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka
Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:
1. Udzielić Panu Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka
Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt uchwały do pkt. 10
porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 13 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na
podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:
3. Udzielić Panu Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka
Rady Nadzorczej w okresie od 19 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A.
W DNIU 13 CZERWCA 2017 R.

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEGARON S.A. zwołanym na dzień 13 czerwca 2017r. i stanowi
materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402 3 § 1 pkt 5
i § 3 Kodeksu spółek handlowych.
I. DANE AKCJONARIUSZA:
Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:………………………..………...........................…………………..
Adres:………………………………………………………….............................………………………….
PESEL/REGON/KRS:……………………………………...........................….……………………………
tel. ............................................................. adres e-mail:................................................................................

I. DANE PEŁNOMOCNIKA:
1)
Imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika:………………............................……….…………………………..
Adres:………………………………………………............................………….………………………….
PESEL/REGON/KRS:……………………………............................………………………………………
tel. ............................................................ adres e-mail:.................................................................................

2)
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika………............................……….…………………..
Adres:……………………………………….............................…………………………………………….
PESEL:……………….……………............................…………………………………………...…………
tel. ............................................................ adres e-mail:.................................................................................

...……………………………………..
miejscowość

data

………………………………………
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR l/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
□ Za

□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba głosów
Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Wstrzymuję się

Liczba głosów

UCHWAŁA NR 2/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad
□ Za

□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla
Pełnomocnika:

Liczba głosów

□ Wstrzymuję się

Liczba głosów

UCHWAŁA NR 3/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
□ Za

□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba głosów
Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Wstrzymuję się

Liczba głosów

UCHWAŁA NR 4/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016
□ Za

□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba głosów
Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□Wstrzymuję się

Liczba głosów

UCHWAŁA NR 5/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
jako organu Spółki z działalności w 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wyników
przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
□ Za

□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba głosów
Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Wstrzymuję się

Liczba głosów

UCHWAŁA NR 6/2017 w sprawie podziału zysku netto za rok 2016
□ Za

□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba głosów
Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Wstrzymuję się

Liczba głosów

UCHWAŁA NR 7/2017 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016r.
□ Za

□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba głosów
Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

Liczba głosów

UCHWAŁA NR 9/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016r.
□ Przeciw
□ Wstrzymuję się
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba głosów
Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

Liczba głosów

UCHWAŁA NR 8/2017 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016r.
□ Przeciw
□ Wstrzymuję się
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba głosów
Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

□ Wstrzymuję się

Liczba głosów

UCHWAŁA NR 10/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016r.
□ Przeciw
□ Wstrzymuję się
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba głosów
Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Liczba głosów

UCHWAŁA NR 11/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016r.
□ Za

□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba głosów
Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

Liczba głosów

UCHWAŁA NR 12/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016r.
□ Przeciw
□ Wstrzymuję się
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba głosów
Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

□ Wstrzymuję się

Liczba głosów

UCHWAŁA NR 13/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2016r.
□ Przeciw
□ Wstrzymuję się
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba głosów
Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

..............................................................
podpis Pełnomocnika, data

Liczba głosów

..............................................................
podpis Akcjonariusza, data

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie
a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany
z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 406³ k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać
dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2. Oddanie przez Pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez
Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma
prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego
pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x" w wybranej rubryce. W przypadku wyboru
rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika" należy szczegółowo określić instrukcję
dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do
wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

4. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas Walnego Zgromadzenia są dostępne na
stronie internetowej Spółki pod adresem www.megaron.com.pl w zakładce Relacje
Inwestorskie/Walne Zgromadzenia

5. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod
głosowanie w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEGARON S.A. 13 czerwca 2017r.

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE
I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

Na dzień 17 maja 2017r., tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie, ogólna liczba akcji w Spółce wynosi
2.700.000 akcji, a ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 4.800.000 głosów, przy czym akcje serii
A w liczbie 2.100.000 są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą z akcji
przypadają dwa głosy.

Załącznik do
Uchwały Rady Nadzorczej
Nr 07/5/2017/RN-P
z dnia 12.05.2017r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MEGARON S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2016
oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku.
Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu MEGARON SA, Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z
działalności za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z Dobrymi praktykami spółek
notowanych na GPW i zawiera:
- sprawozdanie z działalności rady nadzorczej wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej,
- zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku,
- ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
- oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej.
I. Skład Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza MEGARON S.A. powoływana jest na trzy lata na wspólną kadencję. W dniu 29 czerwca 2015 roku powołana została przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Rada Nadzorcza czwartej kadencji.
W związku z rezygnacją Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Megaron S.A.,
Pana Piotra Sikory, przedłożoną Radzie 20 listopada 2015r. ze skutkiem na dzień
21 listopada 2015r., po tym dniu Rada Nadzorcza MEGARON S.A. pozostawała w
niepełnym składzie. Uzupełnienie składu Rady miało zostać dokonane
niezwłocznie w trybie § 17 ust. 5 Statutu Spółki.
Do dnia 19.02.2016r. ze względu na brak posiedzeń Rady uchwała o uzupełnieniu
składu Rady nie został podjęta. W okresie 21 listopada – 19 lutego 2016r. Rada
Nadzorcza MEGARON S.A. nie odbywała posiedzeń i nie podejmowała żadnych
uchwał wynikających z jej kompetencji.
Na posiedzeniu w dniu 19.02.2016 Rada Nadzorcza dokooptowała do swojego
grona p. Mieczysława Żywotko i od tego dnia funkcjonowała w pełnym
pięcioosobowym składzie.
Zatwierdzenia dokoptowanego członka Rady Nadzorczej
zostało dokonane
Uchwałą Nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w
Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r..
Po uwzględnieniu powyższych zdarzeń, skład osobowy Rady Nadzorczej
MEGARON S.A. w 2016r. przedstawiał się następująco:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie

Pan
Pan
Pan
Pan
Pan

Mariusz Adamowicz –Przewodniczący Rady
Mariusz Sikora – Wiceprzewodniczący Rady
Arkadiusz Mielczarek - Sekretarz Rady
Mieszko Parszewski – członek Rady
Mieczysław Żywotko – członek Rady

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, odbyła w okresie sprawozdawczym 4 posiedzenia, w trakcie których podjęła uchwały oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 19 lutego, 24 maja, 23 września i 16 grudnia.
Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz materiały na posiedzenia przekazywane były przez
Spółkę wszystkim członkom Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami formalnymi
określonymi Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, podjęte uchwały i inne dokumenty związane z posiedzeniami Rady Nadzorczej znajdują się w siedzibie spółki.
Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie od
01.01.2016 do dnia 31.12.2016 wraz z ich tematyką przedstawia poniższe zesta wienie (w zestawieniu pominięto uchwały dotyczące spraw formalnych związanych z porządkiem bądź przebiegiem posiedzeń RN).
Zestawienie uchwał Rady Nadzorczej MEGARON podjętych w 2016 roku.
1. Uchwała nr 1/2/2016/RN-P w sprawie w sprawie dokooptowania członka
Rady Nadzorczej (kooptacja w skład Rady Nadzorczej p. Mieczysława Żywotko,
2. Uchwała nr 4/2/2016/RN-P w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Krzysztofa
Korocha ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu MEGARON S.A. z dniem 19
lutego 2016 roku i ustalenia jednoosobowego składu Zarządu.
3. Uchwała nr 5/2/2016/RN-P w sprawie przyjęcia planu pracy członków Rady
Nadzorczej MEGARON S.A w zakresie realizacji obowiązków Komitetu Audytu w 2016r..
4. Uchwała nr 2/05/2016/RN-P w sprawie oceny i rekomendacji Walnemu
Zgromadzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.;
5. Uchwała nr 3/05/2016/RN-P w sprawie oceny i rekomendacji Walnemu
Zgromadzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
6. Uchwała nr 4/05/2016/RN-P w przedmiocie podziału zysku za rok 2015;
7. Uchwała nr 5/05/2016/RN-P, Uchwała nr 6/05/2016/RN-P i Uchwała nr
7/05/2016/RN-P w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania
przez nich obowiązków za rok 2015r.
8. Uchwała nr 8/05/2016/RN-P dotycząca sprawozdania Rady z jej pracy w
2015r. (wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę
Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku) oraz
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rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej Spółki za rok 2014 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
członkom Rady z wykonywania przez nich obowiązków w 2015r.
9. Uchwała nr 9/05/2016/RN-P w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu po zmianach.
10.
Uchwała nr 10/05/2016/RN-P w sprawie opinii na temat proponowanych zmian w Statucie Spółki.
11.
Uchwała nr 11/05/2016/RN-P w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2016.
12.
Uchwała nr 12/05/2016/RN-P w sprawie wniosku o wypłatę dla Prezesa Zarządu zaliczki na poczet premii rocznej za 2016r..
13.
Uchwała nr 3/09/2016/RN-P w sprawie zatwierdzenia przedłożonego
przez Zarząd Spółki wyniku finansowego za II kwartał 2016 roku (dla potrzeb ustalania zaliczki na poczet premii rocznej dla Zarządu Spółki za
2016r.).
14.
Uchwała nr 4/09/2016/RN-P w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
przez Zarząd Spółki nieruchomości położonej w Szczecinie na Osiedlu Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce, obręb ewidencyjny 4198, Dąbie 198, numer
działek: 293/18, 63/18, 63/11, 64/18, 63/12, 64/19, o łącznej powierzchni
0,28 ha.
15.
Uchwała nr 5/09/2016/RN-P w sprawie wniosku o wypłatę dla Prezesa Zarządu zaliczki na poczet premii rocznej za 2016r..
16.
Uchwała nr 6/09/2015/RN-P w sprawie upoważnienia członka Rady
Nadzorczej do do podpisania aneksu do umowy o pracę z Członkiem Zarządu Spółki w imieniu Rady na zasadach określonych również w uchwale
(umowa pracę z Panem Piotrem Sikorą – Prezesem Zarządu Spółki).
17.
Uchwała nr 2/12/2016/RN-P w sprawie zatwierdzenia przedłożonego
przez Zarząd Spółki wyniku finansowego za III kwartał 2016 roku (dla potrzeb ustalania zaliczki na poczet premii rocznej dla Zarządu Spółki za
2016r.).
18.
Uchwała nr 3/12/2016/RN-P w sprawie wniosku o wypłatę dla Prezesa Zarządu zaliczki na poczet premii rocznej za 2016r..
19.
Uchwała nr 4/12/2016/RN-P w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016.
III. Sprawozdanie z realizacji inkorporowanych przez Radę Nadzorczą
zadań Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza MEGARON Sp. z o.o. uchwałą z dn. 23.12.2010 inkorporowała
zadania Komitetu Audytu przewidzianego ustawą dla jednostek zainteresowania
publicznego.
Uchwałą z dn. 04.03.2011r. Rada Nadzorcza ustaliła zasady realizacji obowiązków Rady jako organu wykonującego zadania Komitetu Audytu.
W nowej kadencji bieżących czynności związanych z wykonaniem uchwały, Rada
Nadzorcza wyznaczyła spośród swoich członków p. Mariusz Adamowicza i p. Mariusza Sikorę.
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W roku obrachunkowym 2016 Rada Nadzorcza lub zespół wydelegowanych członków Rady Nadzorczej obradowały formalnie 4 razy. Ponadto, w imieniu Rady
czynności związane z monitoringiem wybranych problemów i obszarów działalności spółki, wykonywali na bieżąco, poza posiedzeniami, delegowani członkowie
Rady.
Najważniejsze czynności w ramach realizacji zadań Komitetu Audytu obejmowały:
1. Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, a w tym:
- monitorowanie pracy i niezależności podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych jak i niezależności osobistej osób uczestniczących
w badaniu,
2. Omówienie spostrzeżeń i rekomendacji biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2015r.
3. Omówienie spostrzeżeń i rekomendacji biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za I półrocze 2016r.
4. Monitorowanie bieżących wyników finansowych spółki i realizacji planu rzeczowo- finansowego na 2016r.
5. Monitorowanie planów inwestycyjnych Spółki.
6. Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzkiem.
W omawianym okresie Rada Nadzorcza w sposób szczególny zajmowała
się skutecznością kontroli wewnętrznej spółki oraz zarządzaniem ryzykiem oraz
analizowała wyniki Spółki.
IV. Informacja o wykonaniu obowiązków związanych ze Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniem MEGARON S.A.
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki we wskazanym zakresie dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki MEGARON S.A. w 2015 roku
i sprawozdania finansowego MEGARON S.A. za 2015r. oraz wniosku zarządu co
do
podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015r. i udzielenia absolutorium
członkom Zarządu, opiniując je pozytywnie na posiedzeniu w dniu 24 maja
2016r.
Ponadto Rada Nadzorcza przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
sprawozdanie ze swojej działalności w 2015 roku i wystąpiła o jego zatwierdzenie.
V. Ocena działalności MEGARON S.A.
Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki i pracą Zarządu poprzez:
- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady,
- uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu i
innych pracowników firmy w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
- działania w ramach realizacji inkorporowanych przez Radę zadań Komitetu
Audytu,
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działania biegłego rewidenta, który w imieniu Rady dokonywał przeglądu i
badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzonych na jej
podstawie sprawozdań finansowych.
W 2016 roku Rada Nadzorcza analizowała i nadzorowała między innymi:
- plany rzeczowo – finansowe działalności spółki MEGARON S.A., w tym rozwój nowych produktów,
- realizację budżetu spółki MEGARON S.A.
- rentowność sprzedaży krajowej oraz eksportu,
- plany inwestycyjne spółki.
-

Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu analizowała bieżące wyniki finansowo - ekonomiczne spółki, a w szczególności realizację sprzedaży, ponoszone
koszty, poziom marży, gospodarkę zapasami oraz gospodarkę środkami finansowymi.
Spółka MEGARON S.A. zamknęła 2016 rok przychodami ze sprzedaży w
wysokości 39,5 mln zł (co oznacza spadek przychodów ze sprzedaży o 5,4% w
porównaniu do 2015 roku). Zrealizowany poziom sprzedaży był niższy niż zakła dane na 2015r. cele biznesowe, szczególnie w I półroczu. Spowodowane było to
min. pewnymi uchybieniami w zakresie marketingu w końcu roku poprzedniego
(zmiany wzornictwa opakowań, gramatury) i wymusiło istotne zmiany organizacyjne polegające na wzmocnieniu kadry zarządzającej Działem Handlowym, znaczącej rozbudowie Zespołu Sprzedażowego oraz Działu Rozwoju, a także utworzeniu od podstaw działu Marketingu. Dzięki tym działaniom w drugim półroczu
udało się zatrzymać tendencję spadkową przychodów, choć nie wystarczyło to na
nadrobienie strat powstałych w I półroczu.
Rok 2016 zakończył się zyskiem operacyjnym w kwocie 4,77 mln zł i zyskiem
netto na poziomie 3,84 mln zł.. Jest to wynik niższy o 14,2% niż osiągnięty w
roku 2015, a wynika to częściowo ze spadku przychodów, a w znacznie większym
stopniu z decyzji o wzroście zatrudnienia, którego efekt finansowy spodziewany
jest w kolejnych latach.
Spółka terminowo wywiązała się ze wszystkich swoich zobowiązań finansowych, a jej obecna sytuacja nie stwarza podstaw do obaw w zakresie płynności
finansowej.
W ocenie Rady Nadzorczej wyniki finansowe uzyskane w 2015 roku przez
MEGARON S.A. są pozytywne w kontekście sytuacji rynkowej, choć
niesatysfakcjonujące zarówno w zakresie przychodów ze sprzedaży i poziomu
osiąganej rentowności, w kontekście wcześniejszych planów Spółki.
VI. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania
ryzykiem istotnym dla spółki
Oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Rada dokonywała głównie w oparciu o informacje pozyskiwane od Zarządu oraz poprzez działania członków Rady delegowanych do działań bieżących w zakresie realizacji inkorporowanych przez Radę
zadań Komitetu Audytu.
MEGARON S.A. nie posiada wydzielonych komórek organizacyjnych związanych bezpośrednio z wykonywaniem funkcji audytu wewnętrznego i compilanstr. 5
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ce. Funkcje te wypełniane są przez Zarząd Spółki, kierownictwo posiadające delegacje odpowiednich uprawnień i odpowiedzialności oraz obsługę prawną spółki.
Kontrola wewnętrzna sprawowana jest bezpośrednio przez każdego pracownika, w tym przez funkcjonujący system samooceny. Następnie pracownik
jest kontrolowany przez bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności. Celem tych działań jest zapewnienie zgodności zrealizowanych czynności z obowiązującymi procedurami i wymaganiami, w tym wymaganiami prawnymi. Za całokształt prowadzonej kontroli wewnętrznej, za minimalizowanie poziomu istniejącego ryzyka, a
także za identyfikację nowych zagrożeń odpowiedzialny jest Zarząd spółki.
Audyt wewnętrzny realizowany jest w spółce przez służby finansowe, które
co miesiąc analizują wykonanie kosztów przez poszczególne komórki organizacyjne, ich odchylenia od planowanych budżetów oraz przyczyny tych odchyleń.
W ocenie Rady, mając na uwadze obecny sposób wykonywania funkcji audytu wewnętrznego, ze względu na rozmiar spółki nie występuje potrzeba doko nania wydzielenia komórek organizacyjnych związanych bezpośrednio z wykonywaniem funkcji audytu wewnętrznego i compilance.
Nadzór nad powyższymi aspektami sprawuje Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach m.in. poprzez:
analizę comiesięcznych sprawozdań finansowych spółki (czynności
delegowanych członków Rady),
analizę kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych spółki,
analizę zidentyfikowanych ryzyk,
- współpracę z biegłym rewidentem.
Na podstawie przeprowadzonej rocznej oceny stosowanych procedur Rada
Nadzorcza stwierdza, że system kontroli wewnętrznej w spółce MEGARON S.A.
działa w prawidłowy sposób i jest skuteczny.
Ryzyka istotne dla spółki MEGRON S.A.
Przeprowadzona analiza pod kątem:
- prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia,
- skali potencjalnego wpływu na przychody/koszty spółki,
pozwoliła do zaliczyć do głównych ryzyk w 2016r. ich następujące kategorie,
związane bezpośrednio z działalnością Spółki:
Ryzyko handlowe – obejmujące m.in. zagrożenie sprzedaży produktów po zbyt
niskich marżach, nie zapewniających satysfakcjonującej rentowności. Za monitorowanie tego obszaru oraz podejmowanie odpowiednich działań odpowiedzialny
jest obecnie Prezes Zarządu. W związku z przyjętymi priorytetami strategicznymi Spółka chce odbudować trend wzrostu sprzedaży, zamierzając jednocześnie
poprawić rentowność poprzez zmiany w ofercie produktowej i zwiększenie udziału
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sprzedaży w rynku krajowym przez wzrost ilości punktów sprzedaży produktów
Spółki.
Ryzyko działalności operacyjnej – obejmujące m.in. ryzyko ponoszenia kosztów
wyższych niż zakładane w procesie planowania budżetów dla poszczególnych
segmentów działalności spółki, na skutek np. wzrostu cen zaopatrzeniowych lub
płac. Za monitoring i ograniczanie ryzyka tego rodzaju odpowiedzialny jest Prezes Zarządu i Dyrektor Finansowy. Spółka działa w oparciu o krótkoterminowy
budżet. W trakcie roku Zarząd analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je
z przyjętym budżetem wykorzystując stosowaną w Grupie sprawozdawczość zarządczą.
Ryzyko finansowe – zagrożenia związane m.in. z zapewnieniem środków finansowych na funkcjonowanie i rozwój Spółki oraz bezpiecznych wskaźników płynności. Za monitorowanie i przeciwdziałanie ryzyka tego rodzaju odpowiada Dyrektor
Finansowy.
Krótkoterminowe planowanie kosztów działalności, cashflow, bieżąca kontrola
wskaźnikowa pozwalają na szybką identyfikację negatywnych odchyleń i uruchomienie działań naprawczych.
Spółka działa w oparciu o budżet przygotowywany pod kierownictwem Prezesa
Zarządu i Dyrektora Finansowego. W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące
wyniki finansowe, porównując je z przyjętym budżetem, wykorzystując stosowaną w Spółce sprawozdawczość finansową. Kierownictwo poszczególnych pionów
pod nadzorem Zarządu, po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego analizuje wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych.
Ww. ryzyka są identyfikowane i monitorowane w bieżącej działalności, analiza i
ocena ryzyk jest okresowo omawiana na posiedzeniach Zarządu z dyrektorami
pionów w Spółce oraz dyskutowana na posiedzeniach Rady Nadzorczej MEGARON
S.A.
Pozostałe ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących
przepisów prawa i regulacji są prawidłowo identyfikowane i zarządzane przez
spółkę.
Rada Nadzorcza systematycznie ocenia jakość systemów wewnętrznej
kontroli i zarządzania ryzykiem Spółki. Na podstawie dokonanej oceny Rada
Nadzorcza wyraża opinię że nie wystąpiły niedociągnięcia, które mogłyby istotnie
wpłynąć na efektywność systemu wewnętrznej kontroli i zarządzania ryzykiem
Spółki.
VII. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016r.,
sprawozdania finansowego za 2016r. oraz wniosku Zarządu co
do przeznaczenia zysku za 2016r.
Dokonując oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
Rada opierała się na treści tych dokumentów, opinii wraz z raportem uzupełniającym z badania finansowego sporządzonymi przez biegłego rewidenta oraz na informacjach uzyskiwanych od Prezesa Zarządu na posiedzeniach Rady.
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Sprawozdanie finansowe za 2016r. zbadane zostało przez biegłego rewidenta
przeprowadzającego badanie w imieniu HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k. (wcześniej: HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.) z siedzibą w Warszawie tj. podmiotu wybranego przez
Radę Nadzorczą zgodnie z wnioskiem Zarządu. Opinia z badania jest opinią pozytywną i bez zastrzeżeń, a złożone sprawozdania biegły uznaje za zgodne, rzetelne i kompletne.
Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z:
a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
b) Bilansu, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po
stronie aktywów i pasywów sumę 30 223 tysięcy złotych,
c) Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 3 844 tysięcy złotych,
d) Zestawienia zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 631 tysięcy złotych,
e) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych
o kwotę 887 tysięcy złotych,
f) Informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wyżej wskazanymi dokumentami i informacjami, ocenia, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki prawidłowo i
rzetelnie charakteryzują jej sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają
rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie.
Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok 2016, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła,
że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w
sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej
rzeczywistego stanu gospodarczego.
W sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano
oceny źródeł przychodów spółki, omówiono strukturę kosztów działalności spółki
oraz przedstawiono podstawowe ryzyka, na jakie narażona jest Spółka.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową Spółki oraz działania realizowane przez Zarząd Spółki w 2016 roku, uznając iż stwarzają one podstawy do dalszej kontynuacji dotychczasowej działalności Spółki.
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Zarząd Spółki zaproponował, aby zysk netto za 2016r. w wysokości 3.843.646,44
złotych (trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści sześć
złotych 44/100), został podzielony w następujący sposób:
a) dywidenda dla akcjonariuszy 3.834.000,00 zł,
b) kapitał rezerwowy 9 646,44 zł, którym Zarząd będzie mógł dysponować na
cele wypłaty dywidendy.
Rada pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016r. oraz o trybie i terminach wypłaty akcjonariuszom
części zysku przeznaczonej na dywidendę. Rada stwierdziła, iż wniosek ten nie
wpływa negatywnie na interesy Spółki.
WNIOSKI:
Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami jak i ze stanem
faktycznym.
Rada Nadzorcza zapoznała się ze sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w
Spółce i oceniła wszystkie składniki sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 45
ust. 2 ustawy o rachunkowości.
Rada Nadzorcza ponadto stoi na stanowisku, iż Zarząd w sposób należyty wykonywał swoje obowiązki wynikające z udzielonego mandatu.
Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Walnego Wspólników o:
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
b) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
c) przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2016 zgodnie z wnioskiem Zarządu,
d) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2016.
VIII. Ocena
sposobu
wypełniania
przez
spółkę
obowiązków
informacyjnych
dotyczących
stosowania
zasad
ładu
korporacyjnego przez spółkę MEGARON S.A.
Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259) określają
obowiązki informacyjne emitentów dotyczące stosowania przez nich zasad ładu
korporacyjnego.
W Spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego, zawarte w
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 26/1413/2015 z dnia 13
października 2015r., z wyłączeniem zasad wskazanych w Informacji na temat
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stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, z dnia 10.10.2016r..
Spółka przekazała do wiadomości publicznej informację dot. stosowania
nowych dobrych praktyk oraz zamieściła na swojej stronie internetowej
(www.megaron.com.pl), zgodnie z wymogami zasady I.Z.1.13, informację na
temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w DPSN
2016.
Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego zamieszczonym w Raporcie Rocznym MEGARON S.A. za 2016 rok
oraz informacją zawierającym komentarze Spółki na temat stanu stosowania
przez nią rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2016. W ocenie Rady Spółka
w sposób rzetelny i kompletny wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące
stosowania zasad ładu korporacyjnego.
IX. Stosowanie Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW przez
Radę Nadzorczą oraz ocena niezależności członków Rady
Nadzorczej
Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego. W ubiegłym
roku nie miał miejsca żaden przypadek złamania przez Radę Nadzorczą którejkolwiek z przyjętych do stosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na
GPW.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali osobiście swoje obowiązki związane z
posiedzeniami Rady.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej pozostawało w rozsądnym stosunku
do wyników ekonomicznych spółki MEGARON S.A. i wyniosło w 2016r. łącznie 51
tys. zł.
Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się w swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezależnością opinii i sądów.
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca sytuacje, w wyniku których Członkowie Rady musieliby poinformować o istniejącym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, a w efekcie musieliby powstrzymać się od zabierania głosu
w dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz od głosowania nad uchwałą w
sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
Z formalnego punktu widzenia, wg kryteriów niezależności członków rady nadzorczej, o których mówi Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej
2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
(nadzorczej), dwóch Członków obecnej Rady spełnia w 100% kryteria niezależności (Pan Arkadiusz Mielczarek i Pan Mieczysław Żywotko).
Kolejnych dwóch członków Rady (Pan Mariusz Adamowicz i Pan Mieszko Parszewski) zasiada w Radzie dłużej niż trzy kadencje, ale łączny czas zasiadania w Radzie nie przekracza 12 lat (powołanie do Rady Nadzorczej MEGARON S.A. uchwałą WZA z 12.02.2008r.), co w świetle przywołanego wyżej Załącznika oznacza
możliwość uznania ich niezależności.
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Niespełnienie kryteriów niezależności w przypadku jednego Członka Rady polega
na jego powiązaniu rodzinnym z akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny i
jednocześnie jest on członkiem bliskiej rodziny Prezesa Zarządu Spółki.
Wszyscy członkowie Rady złożyli stosowne oświadczenia dotyczące spełniania lub
nie spełniania kryteriów niezależności.
W strukturze Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitet ds. nominacji i
komitet ds. wynagrodzeń, których zadania i funkcjonowanie opisuje Załącznik nr
I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych (...).
X. Wybór firmy do badania sprawozdań finansowych
Rada Nadzorcza uchwałą nr 11/05/2016/RN-P z dnia 24 maja 2016 roku dokonała wyboru HLB M2 Audyt Sp. z o. o. Spółka komandytowa (obecnie HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k.) z siedzibą w Warszawie,
wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
pod numerem 3697, do przeglądu lub badania śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 według uznania Zarządu MEGARON
S.A. oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
Przy podejmowaniu decyzji Rada Nadzorcza kierowała się następującymi przesłankami:
- zasadami ładu korporacyjnego,
- dobrą współpracą w trakcie poprzednich okresów,
- renomą firmy HLB M2 Audyt Sp. z o. o. Spółka Komandytowa (obecnie
HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k.),
Przy wyborze potwierdzono niezależności podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych.
XI. Ocena prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej
W 2016r. Spółka nie prowadziła działań kwalifikujących się do kategorii
działań sponsoringowych bądź charytatywnych.
XII.

Ocena pracy Rady Nadzorczej i wniosek do Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza uważa, że wykonywała swoje obowiązki zgodnie z
wszelkimi wymogami formalnoprawnymi, a jej praca przyczyniała się do wzrostu
wartości firmy oraz zwiększała zaufanie akcjonariuszy.
Składając niniejsze sprawozdanie i informacje Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o ich przyjęcie i
udzielenie absolutorium członkom Rady z wykonywania przez nich obowiązków w
okresie sprawozdawczym tj. w okresie 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

W imieniu Rady Nadzorczej MEGARON S.A. w Szczecinie
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LIST PREZESA ZARZĄDU DO
AKCJONARIUSZY I PARTNERÓW
BIZNESOWYCH

Megaron S.A.

Szczecin, 25.04.2017

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi,
W imieniu Zarządu Megaron S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie z działalności
Spółki za 2016 rok. Stanowi ono podsumowanie całorocznej pracy i wysiłków pracowników włożonych
w budowanie pozycji Spółki oraz rozwijanie jej przewag konkurencyjnych na rynku krajowym i
zagranicznym. Ubiegły rok 2016 był dla Spółki okresem głębokich zmian organizacyjnych polegających na
wzmocnieniu kadry zarządzającej Działem Handlowym, znaczącej rozbudowie Zespołu Sprzedażowego oraz
Działu Rozwoju, a także utworzeniu od podstaw działu Marketingu. Dzięki tym działaniom w drugim
półroczu udało się zatrzymać tendencję spadkową przychodów, choć nie wystarczyło to na nadrobienie strat
powstałych w I półroczu - cały rok 2016 Spółka zakończyła 5-cio procentowym spadkiem przychodów.
Spadek zysku w stosunku do 2015 roku był głębszy i wyniósł 14%. Wynika to częściowo ze spadku
przychodów, a w znacznie większym stopniu z decyzji o wzroście zatrudnienia, którego efekt finansowy
spodziewany jest w kolejnych latach.
Spółka utrzymuje dobry poziom płynności i na bieżąco reguluje swoje zobowiązania. Tak jak w roku
poprzednim działalność Spółki finansowana jest środkami własnymi. Osiągane w przeszłości i w 2016 roku
wyniki finansowe pozwoliły na kontynuację dotychczasowej polityki dywidendowej Spółki.
Zgodnie ze strategią realizowaną przez Zarząd Spółki, istotnym elementem wzmacniania pozycji rynkowej
Spółki w roku 2016 będą działania związane z przełamaniem trendu spadkowego sprzedaży na rynku
krajowym i dalszym dynamicznym wzrostem sprzedaży eksportowej. Spółka w tym celu realizuje szeroki
program poprawy jakości i rozszerzenia oferty produktowej oraz prowadzi intensywne prace nad rozwojem
eksportu do Wielkiej Brytanii i Francji.
Wyrażam głębokie przekonanie, że osiągane rezultaty, pozycja rynkowa oraz podejmowane działania
stawiają Spółkę w gronie firm wiarygodnych, stabilnych finansowo i z dobrymi perspektywami wzrostu.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Sikora
Prezes Zarządu Megaron S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU SPÓŁKI ZA 2016 ROK

Megaron S.A.

1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa
polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Nazwa

MEGARON S.A.

Siedziba

70-892 Szczecin, ul. Pyrzycka 3 e, f

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Szczecina
Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS

0000301201

REGON

810403202

Telefon

+48 (091) 46 64 540

Fax

+48 (091) 46 64 541

Strona internetowa

www.megaron.com.pl

Adres e-mail

megaron@megaron.com.pl

Przeważająca działalność wg PKD

2352Z

Sektor wg klasyfikacji GPW

przemysł materiałów budowlanych (mbu)

Czas trwania działalności

zawarta na czas nieoznaczony

Akcje Spółki MEGARON S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od dnia
25 lutego 2011 roku.
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1.1.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Spółka prowadzi działalność produkcyjną w branży materiałów budowlanych. Jest producentem materiałów
budowlanych przygotowanych na bazie spoiw mineralnych i organicznych stosowanych do prac
wykończeniowych wewnątrz budynków. Spółka posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Szczecinie
zlokalizowany na obrzeżach miasta, w którym wytwarza szeroką gamę produktów z kategorii chemii
budowlanej. Produkcja odbywa się w dwóch halach produkcyjno-magazynowych:
 HALA I (Szczecin, ul. Pyrzycka 3e,f) - z linią technologiczną do wytwarzania mieszanek
prefabrykowanych suchych,
 HALA II (Szczecin, ul, Pyrzycka 3a) - z liniami technologicznymi do wytwarzania emulsji
i mieszanek gotowych (mokrych) oraz regałami wysokiego składowania.
1.2.

ODDZIAŁY SPÓŁKI

Spółka nie posiada oddziałów na terenie kraju ani poza jego granicami. Posiada struktury organizacyjne
w postaci przedstawicieli handlowych zlokalizowanych i działających na terenie całego kraju,
współpracujących z wyspecjalizowanymi ogólnopolskimi i regionalnymi branżowymi dystrybutorami
materiałów budowlanych.
Sprzedaż

zagraniczna

prowadzona

jest

poprzez

wyspecjalizowanych

dystrybutorów

materiałów

budowlanych działających na poszczególnych rynkach zagranicznych za współpracę, z którymi odpowiada
dział eksportu Spółki.

2.

INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH

Spółka specjalizuje się w produkcji suchych i mokrych (gotowych do użycia) mieszanek mas i emulsji
budowlanych przygotowanych na bazie surowców mineralnych. Asortyment wyrobów oferowanych przez
Spółkę można podzielić na następujące kategorie:

a) MIESZANKI GOTOWE do UŻYCIA, tzw. MOKRE w tym m.in.:
 gotowa gładź tynkowa ŚMIG
 biała zaprawa szpachlowa ŚMIG A-2 PREMIUM
 gotowa zaprawa szpachlowa ŚMIG B-1 NATURAL
 polimerowa biała zaprawa szpachlowa SPEEDMASTER
 masa szpachlowa do łączenia płyt g-k ŚMIG C-50 ZBROJONY
 masa szpachlowa do łączenia płyt g-k ŚMIG C-30 PLUS
 biała gotowa polimerowa gładź szpachlowa AS-MIX A12
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b) MIESZANKI PREFABRYKOWANE SUCHE – do samodzielnego przygotowania w miejscu
zastosowania - w tym m.in.:
 gładź polimerowo-gipsowa biała PROFESSIONAL
 gładź gipsowa biała CLASSIC
 gładź gipsowa SUPER FINISZ
 gładź gipsowa biała FINISZ
 gips szpachlowy francuski
 gips szpachlowy
 gips zbrojony
c) KLEJE GIPSOWE (SUCHE)
 klej montażowy Gl-5
d) GOTOWE KLEJE DO PŁYTEK
 gotowy klej do płytek ŚMIG F-60 PREMIUM
e) EMULSJE BUDOWLANE (GRUNTY) w tym m.in.:
 polimerowa emulsja gruntująca GRUNT K-15
 polimerowa emulsja gruntująca GRUNT K-17
 polimerowa emulsja gruntująca GRUNT K-30

3.

STRUKTURA SPRZEDAŻY I RYNKI ZBYTU

3.1.

WARTOŚCIOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY
2016

2015

[tys. zł]

[%]

[tys. zł]

[%]

Gotowe masy i emulsje budowlane

17 551,95

44,46

15 989,97

38,30

Suche prefabrykowane mieszanki

21 929,31

55,54

25 754,76

61,70

39 481,26

100,00

41 744,74

100,00

RAZEM

Tabela 1 Struktura sprzedaży według grup produktowych (wartość)
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3.2.

ILOŚCIOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY
2016

2015

[tony]

[%]

[tony]

[%]

Gotowe masy i emulsje budowlane

13 228

32,49

12 458

28,12

Suche prefabrykowane mieszanki

27 491

67,51

31 842

71,88

45 430

100,00

44 300

100,00

RAZEM

Tabela 2 Struktura sprzedaży według grup produktowych (ilość)

Podstawowe produkty Spółki według kryterium wartości sprzedaży w 2016 roku to:
 gładź gipsowa FINISZ z polimerami - 30,56 % rocznej sprzedaży,
 białą zaprawa szpachlowa ŚMIG A 2 – 20,90 % rocznej sprzedaży.
3.3.

INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU

Spółka prowadzi sprzedaż w kraju i na rynkach zagranicznych.

2016

2015

[tys. zł]

[%]

[tys. zł]

[%]

Rynek krajowy

37 172,72

94,15

39 401,53

94,39

Rynek zagraniczny

2 308,54

5,85

2 343,21

5,61

39 481,26

100,00

41 744,74

100,00

RAZEM

Tabela 3 Struktura sprzedaży według rynków zbytu

Najważniejsze terytorialnie rynki zbytu wg. kryterium wielkości sprzedaży to:
 w kraju - województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie,
 za granicą - Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja Rosja, Łotwa, Francja, Belgia.
Wartościowa struktura sprzedaży według kryterium odbiorców za 2016 rok przedstawia się następująco:
 Firma A- 24,54 % rocznej sprzedaży,
 Firma B -11,64 % rocznej sprzedaży,
 Firma C - 6,73 % rocznej sprzedaży,
 Firma D – 6,58 % rocznej sprzedaży,
 Pozostali – 50,51% rocznej sprzedaży.
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Z największymi odbiorcami Spółka ma zawarte umowy o współpracy określające szczegółowo warunki
dostaw, terminy dostaw oraz terminy płatności. Spółka prowadzi politykę dywersyfikacji odbiorców.

4. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU
Intensywna działalność badawczo-rozwojowa Spółki koncentrowała się na poszukiwaniu i realizacji
innowacyjnych projektów zmierzających w kierunku poszerzenia oferty wyrobów oraz optymalizacji
procesów wytwarzania. Działania prowadzone były zarówno we własnym zakresie jak i we ścisłej
współpracy z jednostkami zewnętrznymi i instytucjami naukowymi. Wieloletnie doświadczenie oraz
opracowywane "Know How" umożliwi wejście w nowe segmenty branży. W ciągu 2016 roku część tych
prac została zakończona oraz uwieńczona uzyskaniem pozytywnej oceny zewnętrznych jednostek
notyfikujących, co otwiera drogę do wdrożenia ich do produkcji. Pierwsze produkty rozszerzające
dotychczasowe portfolio Spółka przewiduje wprowadzić na rynek w III kwartale 2017 roku.

5.

ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA

5.1.

DOSTAWY SUROWCÓW

Spółka prowadzi politykę dywersyfikowania dostawców, w tym dywersyfikowania dostawców surowców
i komponentów. Praktyką jest równoległa współpraca z 2-3 dostawcami z danej branży co ogranicza ryzyko
związane z brakiem dostaw lub brakiem ciągłości dostaw, a w sytuacjach tego wymagających pozwala na
zmianę dostawcy. Spółka nie jest związana umowami, które uniemożliwiałyby dokonanie szybkiej zmiany
dostawcy.
Transakcje handlowe z dostawcami realizowane są na podstawie pisemnych, jednorazowych zamówień,
składanych w oparciu o oferty handlowe dostawców określających warunki dostawy na określony, dłuższy
okres (z reguły na rok kalendarzowy). Na takich zasadach odbywa się współpraca z dostawcami
najważniejszych surowców i komponentów. Największy dostawca w 2016 według kryterium wartości
zakupów to FIRMA E, której udział w zaopatrzeniu spółki wyniósł 22,13% rocznych kosztów zaopatrzenia
w surowce i komponenty.

5.2.

DOSTAWA OPAKOWAŃ

W zakresie współpracy z dostawcami opakowań stosowana jest także zasada dywersyfikacji dostawców.
Organizacja dostaw polegająca na:
 równoległej współpracy z przynajmniej dwoma dostawcami każdego rodzaju opakowania,
 utrzymywaniem stanu magazynowego opakowań w magazynie dostawcy,
pozwala na stałe i nieprzerwane zaopatrzenie w opakowania.
Podobnie jak w przypadku współpracy z dostawcami surowców, transakcje z dostawcami opakowań
realizowane są na podstawie pisemnych, jednorazowych zamówień, składanych w oparciu o oferty handlowe
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dostawców określających warunki dostawy na określony okres (z reguły na rok kalendarzowy). Żaden z
dostawców opakowań nie osiągnął udziału co najmniej 10% w przychodach ze sprzedaży ogółem.

6.
INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W
TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI, UMOWACH
UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI
W okresie sprawozdawczym Emitent nie zawarł znaczących dla działalności umów oraz nie otrzymał
informacji o zawarciu umów pomiędzy akcjonariuszami.

7.
INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z
INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I
ZAGRANICZNYCH
W okresie sprawozdawczym Emitent nie prowadził inwestycji krajowych lub zagranicznych. Emitent nie ma
powiązań z innymi podmiotami.

8.
INFORMACJE O TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO
ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE
W okresie sprawozdawczym nie zostały zawarte przez Emitenta transakcje z podmiotami powiązanymi,
zarówno pojedynczo, ani też łącznie, które byłyby istotne i zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

9.
INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMOWACH DOTYCZĄCYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK
W okresie sprawozdawczym Emitent nie zaciągnął kredytów i pożyczek oraz nie wypowiedział istniejących.

10.
INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ EMITENTA
W roku 2016 Emitent udzielił własnym pracownikom nieoprocentowanych pożyczek na łączną kwotę 232,8
tys. złotych. Emitent nie udzielił pożyczek podmiotom powiązanym.

11.
INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM
PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI
UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA
W okresie sprawozdawczym Emitent nie udzielał poręczeń i gwarancji. Nie przyjmował też gwarancji i
poręczeń od innego podmiotu.
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12.
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

POCHODZĄCYCH

Z

WPŁYWÓW

Z

WYEMITOWANYCH

W okresie sprawozdawczym Emitent nie wyemitował dodatkowych papierów wartościowych.

13.

REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH

W okresie sprawozdawczym Emitent nie publikował prognoz finansowych.

14.

OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

W okresie sprawozdawczym Emitent prowadził dochodową działalność. Nie korzystał z zewnętrznych
źródeł finansowania oraz terminowo wywiązywał się ze wszystkich swoich zobowiązań.
Obecna sytuacja finansowa Emitenta nadal jest dobra, Spółka generuje dodatnie przepływy gotówkowe
i wykazuje nadpłynność. Nie ma w tej chwili podstaw do obaw o pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta
w najbliższej przyszłości.

15.
OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI
KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM
MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI
W okresie sprawozdawczym Emitent nie prowadził większych inwestycji. Generuje dodatnie przepływy
finansowe, posiada zdolność kredytową. Ewentualne inwestycje w przyszłości mogą być finansowane:
 środkami własnymi,
 kredytami bankowymi,
 dotacjami w ramach programów rozwojowych UE.

16.
OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK
DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB
NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki mające nietypowy wpływ na osiągnięty przez Emitenta
wynik.

17.
ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ
PERSPEKTYWY ROZWOJU JEJ DZIAŁALNOŚCI
17.1.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

17.1.1. KONIUNKTURA GOSPODARCZA
Podstawowymi determinantami kondycji branży w jakiej działa Spółka są:
 kondycja sektora budownictwa kubaturowego a zwłaszcza budownictwa mieszkaniowego,
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 aktualny i perspektywiczny poziom dochodów konsumentów,
 aktualna i perspektywiczna stopa bezrobocia,
 polityka kredytowa banków wobec finansowania potrzeb mieszkaniowych konsumentów
kredytami hipotecznymi.

17.1.2. RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH
Spółka aktualnie nie ma potrzeb kredytowych. Ewentualna zmiana stóp procentowych nie będzie miała
bezpośredniego wpływu na sytuację Spółki. W przypadku wystąpienia potrzeb kredytowych np. na
sfinansowanie zadań inwestycyjnych analiza wpływu zmiany stóp procentowych na sytuację Spółki będzie
częścią biznesplanu związanego z zadaniem.

17.1.3. RYZYKO WALUTOWE
Spółka dokonuje zakupu części surowców za granicą i ponosi koszty w EUR. Ewentualne ryzyko związane
ze zmianą kursu PLN/EUR i związany z tym wzrost kosztów produkcji jest redukowane uzyskiwaniem
przychodów w EUR. W 2016 roku:
 koszty poniesione w EUR wyniosły 847,3 tys.,
 przychody uzyskane w EUR wyniosły 533,2 tys.
Ryzyko kursowe w ocenie Emitenta nie jest wysokie.

17.2.

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

17.2.1. POZYCJA SPÓŁKI NA RYNKU
Podstawowe czynniki określające pozycję Spółki na rynku to:
 POTENCJAŁ PRODUKCYJNY – Spółka utrzymuje nad większością konkurentów przewagę
technologiczną wynikającą z wysokiego stopnia zautomatyzowania i efektywnej organizacji bazy
produkcyjnej, magazynowej i logistycznej,
 SPECJALIZACJA - koncentracja działań na rynku mineralnych mas i mieszanek budowlanych
z położeniem akcentów na większy udział w rosnącym rynku mas gotowych (mokrych),
 SIEĆ DYSTRYBUCJI - obecność we wszystkich najważniejszych sieciach marketów budowlanych,
współpraca z wyspecjalizowanymi hurtownikami chemii budowlanej,
 ZNAJOMOŚĆ MARKI - znaczące nakłady marketingowe - w tym na kampanie telewizyjne i inne
działania w mediach - poniesione na promowanie i wspieranie znajomości marki MEGARON
i ŚMIG.
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17.2.2. POTENCJAŁ ROZWOJU SPÓŁKI
Obecny stan wykorzystania parku maszynowego pozwala nawet na dwukrotne zwiększenie produkcji bez
ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych. Analiza danych na temat obecności produktów Spółki w
punktach sprzedaży versus ilość punktów sprzedaży wskazuje, że istnieje potencjał rozwoju Spółki
wynikający z możliwości pozyskania do współpracy kolejnych sprzedażowych oferujących produkty Spółki.

17.2.3. STRATEGIA RYNKOWA I ROZWÓJ EMITENTA
Spółka realizuje strategię producenta wyspecjalizowanego w produkcji mas i mieszanek mineralnych oraz
emulsji budowlanych oferując produkty o wysokiej jakości i relatywnie niskiej cenie.
Dalszy rozwój Spółki Zarząd opiera na dwóch głównych kierunkach rozwoju:
- rozszerzania oferty produktowej na nowe segmenty rynku z zakresu chemii budowlanej
- rozwój eksportu do wysokorozwiniętych krajów Unii Europejskiej.
17.3.

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA EMITENTA

Szanse:
 stabilne, średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce
 dobre, krótko i średnioterminowe perspektywy rozwoju branży w jakiej działa Spółka,
 poszerzenie asortymentu oferowanych produktów,
 niewykorzystane moce produkcyjne,
 sprzedaż eksportowa,
 potencjał rozwoju na rynku krajowym.

Zagrożenia:
 perturbacje na rynku europejskim mogące zagrozić wzrostowi PKB w Polsce,
 eskalacja konfliktu geopolitycznego w Europie mogąca skutkować ograniczeniami i barierami w handlu
w ramach UE,
 wyjście Wielkiej Brytanii z UE mogące skutkować barierami w rozwoju sprzedaży eksportowej na rynek
brytyjski,
 spadek bezrobocia, którego konsekwencją może być wzrost kosztów pracy
 rosnąca konkurencja w segmencie gipsów i gładzi.

18.
ZMIANY W ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM SPÓŁKI ORAZ JEJ GRUPĄ
KAPITAŁOWĄ
W 2016 roku nie wystąpiły zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta.
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19.

ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następujących składach:
- w okresie od 01.01.2016 roku do 19.02.2016 roku:
Piotr Sikora
Krzysztof Koroch

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

- w okresie od 20.02.2016 roku do 31.12.2016 roku:
Piotr Sikora

Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:
- w okresie od 01.02.2016 roku do 18.02.2016 roku:
Mariusz Adamowicz
Mariusz Sikora
Arkadiusz Mielczarek
Mieszko Parszewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

w okresie od 19.02.2016 roku do 31.12.2016 roku:
Mariusz Adamowicz
Mariusz Sikora
Arkadiusz Mielczarek
Mieszko Parszewski
Mieczysław Żywotko

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Zasady funkcjonowania zarządu oraz rady nadzorczej regulują odpowiednio regulamin zarządu oraz
regulamin rady nadzorczej dostępne na stronie internetowej www.megaron.com.pl

20.
WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI,
PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z
ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB
ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE
Spółka nie posiada zawartych z osobami zarządzającymi umów o pracę, umów o zarządzanie, umów
zlecenia lub umów o świadczenie usług, które ustalałyby szczególne świadczenia dla członków organów
zarządzających i nadzorujących Emitenta, wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy lub innego
stosunku prawnego na podstawie którego dana osoba wykonuje w Spółce powierzone jej funkcje.
Wyjątkiem wykraczającym poza regulacje prawne wynikające z Kodeksu Pracy są zapisy w umowach o
pracę z osobami zarządzającymi wprowadzające trzymiesięczny i sześciomiesięczny okres wypowiedzenia
umowy o pracę niezależnie od stażu pracy w Spółce.
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21.
NIESPŁACONE POŻYCZKI, KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA ITP. UDZIELONE PRZEZ
SPÓŁKĘ BĄDŹ JEDNOSTKI OD NIEJ ZALEŻNE NA RZECZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH,
BĄDŹ NA RZECZ OSÓB Z NIMI POWIĄZANYCH
Na dzień kończący okres sprawozdawczy transakcje o takim charakterze nie występowały.

22.
INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH, W WYNIKU KTÓRYCH W PRZYSZŁOŚCI
MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY
Z posiadanych przez Emitenta informacji nie ma zawartych umów o takim charakterze.

23.

AKCJE EMITENTA POSIADANE PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Z informacji dostępnych Emitentowi wynika, że na dzień 31 grudnia 2016 roku Piotr Sikora, pełniący
funkcję Prezesa Zarządu, posiadał 1 646 821 akcji Emitenta stanowiących 60,99% udziału w kapitale
zakładowym Emitenta o łącznej wartości nominalnej 329 364,2 zł i dających prawo do wykonywania
64,52% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, tj. 3 096 821 głosów przysługujących z ogólnie posiadanej
liczby akcji.
24.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. struktura ta przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz

Liczba akcji

Piotr Sikora

% udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
na WZ

% liczba głosów
na WZ

1 646 821

60,99 %

3 096 821

64,52 %

Andrzej Zdanowski

575 000

21,30 %

1 025 000

21,35 %

Adam Sikora

250 000

9,26 %

450 000

9,38 %

Free Float

228 179

8,45 %

228 179

4,75 %

2 700 000

100 %

4 800 000

100 %

Z rozpisaniem na serie akcji:
Akcjonariusz
Piotr Sikora
Andrzej Zdanowski
Adam Sikora
Free Float

Seria A

Seria B

Seria C

Razem akcji

% zysku

Razem
głosów

% głosów

1 450 000

191 500

5 321

1 646 821

60,99 %

3 096 821

64,52 %

450 000

125 000

-

575 000

21,30 %

1 025 000

21,35 %

200 000

50 000

-

250 000

9,26 %

450 000

9,38 %

-

33 500

194 679

228 179

8,45 %

228 179

4,75 %

2 100 000

400 000

200 000

2 700 000

100 %

4 800 000

100 %
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Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do spółki. Akcje
imienne serii A w liczbie 2.100.000 sztuk są uprzywilejowane jedynie co do głosu, w ten sposób, że na jedną
akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Z akcjami spółki nie wiążą się żadne ograniczenia
dotyczące przenoszenia praw własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu poza wskazanymi w
§ 8 Statutu Spółki (po zmianach przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Megaron S.A. z dnia 18 kwietnia 2014 r.) tj.: uprzywilejowanie wygasa z chwilą zbycia akcji na rzecz osób
niebędących akcjonariuszami akcji serii A lub z chwilą zamiany na akcje na okaziciela, z wyłączeniem
darowizny dokonanej na rzecz zstępnych, rodzeństwa lub małżonków. Akcje serii B i C są akcjami
zwykłymi na okaziciela. Nie nastąpił skup akcji własnych.

25.

INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

W Spółce nie funkcjonują obecnie programy akcji pracowniczych.

26.
OPIS POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA
POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ
Żadne z postępowań sądowych bądź administracyjnych, w których stroną był lub jest Emitent nie dotyczy
przedmiotu sporu o wartości przewyższającej kwotę 10% kapitałów własnych.

27.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Spółka sporządziła oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w osobnym dokumencie.

28.
WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI W TYM WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW
MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
Informacja została wskazana w pkt. I.1.10 dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego.

29.
INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A
NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES
Po dniu 31 grudnia 2016 r. nie nastąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

30.
OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST
NA NIE NARAŻONY
30.1.

RYZYKO FINANSOWE

Emitent ma właściwą strukturę finansowania, kapitały w pełni finansują majtek trwały, prowadzona
działalność jest dochodowa nie ma zaległych zobowiązań i należności ogółem przewyższają zobowiązania
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bieżące. Spółka osiąga nadwyżki finansowe, nie korzysta z kredytów i finansuje działalność bieżącą
środkami własnymi.
Ryzyko finansowe polega na:
 ryzyku pogorszenia sytuacji finansowej głównych kontrahentów co mogłoby skutkować wzrostem
należności przeterminowanych i trudnościami w ich ściągnięciu,
 ryzyku zwiększenia ilości przeterminowanych należności o relatywnie niewielkich kwotach,
 ryzyku sprzedaży z marżą poniżej marż planowanych.
System przeciwdziałania wystąpienia negatywnych skutków związanych z ryzykiem finansowym składa się:
 z procedur ustalających i weryfikujących warunki handlowe dla poszczególnych Klientów (terminy
płatności i kredyty kupieckie),
 z procedur związanych z procesem monitorowania i windykacji należności przeterminowanych,
 z zasad ustalania cen i zasad akceptacji cen niestandardowych.
W ocenie Spółki stosowane zasady przeciwdziałania ryzyku finansowemu pozwalają na jego kontrolowanie
w wystarczającym stopniu.
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

30.2.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z MAKROOTOCZENIEM

30.2.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ POLSKI
Głównymi czynnikami makroekonomicznymi mającymi wpływ na działalność Emitenta są:
 poziom i dynamika PKB,
 poziom inflacji,
 stopa bezrobocia,
 stopień zamożność społeczeństwa,
 poziom stóp procentowych.
Przychody ze sprzedaży uzyskiwane przez Emitenta zależą również od sytuacji na rynku budownictwa
kubaturowego - zwłaszcza mieszkaniowego. Emitent, opracowując swoją strategię działania, opiera się m.in.
na ogólnodostępnych raportach dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce.

30.2.2. RYZYKO WALUTOWE
Wpływ zmian kursów walut w działalność Spółki można podzielić na dwa obszary:
 PRODUKCJA/SPRZEDAŻ – część surowców pochodzi z importu. Wzrost kursu EUR względem
PLN wpływa na wzrost części kosztów produkcji. W związku z tym, że Spółka prowadzi sprzedaż
eksportową ryzyko wzrostu kosztów produkcji wskutek zmiany kursu EUR jest niwelowane
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przychodami uzyskiwanymi w EUR. Spółka ocenia wpływ tego ryzyka na działalność Spółki jako
niewielki.
 KOSZTY TRANSPORTU - koszty transportu stanowią 9 % kosztów Spółki. Ich poziom zależy od
cen paliw a te z kolei są powiązane z ceną ropy naftowej i kursem PLN/USD. W okresie
sprawozdawczym ceny paliw kształtowały się na niskim poziomie. Istnieje ryzyko wzrostu kosztów
w przyszłości wskutek wzrostu kosztów transportu będących pochodną wzrostu cen ropy i osłabienia
PLN względem USD.

30.2.3. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI PRAWNYMI
Emitent tak jak i inne podmioty gospodarcze podlega regulacjom prawnym z wielu obszarów m. in.:
przepisom prawa handlowego, przepisom prawa podatkowego, przepisom prawa pracy, ubezpieczeń
społecznych czy ochrony środowiska.
Spółka na bieżąco śledzi procesy zmian prawa, zawczasu dostosowując działalność do wdrażanych zmian.
W przypadkach tego wymagających Spółka występuje o pisemne interpretacje do odpowiednich organów
administracji.
Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Spółka szczególnie zwraca uwagę na regulacje prawne i ich
planowane zmiany związane z ochroną środowiska, zdrowia itd. mogące wpłynąć na zakres stosowanych do
produkcji surowców i komponentów.
Według obecnego stanu wiedzy Spółki nie ma zagrożeń prawnych dla funkcjonowania branż w której działa
Spółka.

30.2.4. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI STÓP PROCENTOWYCH
Ryzyko zmiany stóp procentowych nie wpływa bezpośrednio na działalność Spółki. Wpływ zmian stóp
procentowych jest pośredni poprzez oddziaływanie na ceny kredytów udzielanych przez banki komercyjne w
tym ceny kredytów mieszkaniowych oraz funkcjonowanie kontrahentów, którzy z kredytów bankowych
korzystają.

30.2.5. RYZYKO KONKURENCJI
Rynek producentów materiałów i chemii budowlanej jest mocno konkurencyjny i zdywersyfikowany. Obok
znanych koncernów o zasięgu międzynarodowym w branży działają ogólnokrajowi polscy producenci o
ustabilizowanej mocnej pozycji a także wiele mniej znanych małych firm o ugruntowanej pozycji na rynkach
lokalnych. Oferta większości z nich jest zbliżona asortymentowo, produkty są łatwe do skopiowania stąd
trudno o uzyskanie przewagi wynikającej z ich unikalności.
Ostatnie kilka lat w branży producentów materiałów i chemii budowlanej to okres stagnacji przychodów.
Skutkiem tego pojawia się presja na ceny i obniżanie marż a dalej, poszukiwanie poprawy rentowności przez
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ograniczanie kosztów i lepszą efektywność działania oraz szukanie szans wzrostu przez poszerzanie oferty
produktowej i wchodzenie na nowe rynki zbytu. Są też sygnały świadczące o zainteresowaniu konsolidacją
co może prowadzić do powstania podmiotów o silniejszej pozycji rynkowej i większych możliwościach
oddziaływania na rynek.
Spółka ocenia ryzyko konkurencji jako istotne z punktu widzenia obecnej i przyszłej działalności. Spółka w
strategii rozwoju zakłada zmiany w ofercie produktowej i zwiększenie udziału sprzedaży w rynku krajowym
przez wzrost ilości punktów sprzedaży produktów Spółki.

30.2.6. RYZYKO STAGNACJI BĄDŹ REGRESJI RYNKÓW, NA KTÓRYCH DZIAŁA EMITENT
Spółka jest producentem mas, mieszanek i emulsji budowlanych stosowanych w pracach wykończeniowych
lub remontowych wewnątrz budynków. Ryzyko stagnacji bądź regresji rynku na jakim działa Spółka można
podzielić na trzy obszary:
 ryzyko stagnacji bądź regresji budownictwa mieszkaniowego i prac remontowych
 ryzyko regresji rynku na produkty Spółki wskutek zmian w budownictwie i wystroju wnętrz,
 ryzyko zastąpienia produktów oferowanych przez Spółkę innymi produktami.
Ryzyko regresji rynku może być wynikiem:
 poprawy jakości nowobudowanych budynków i wynikającego z tego mniejszego zapotrzebowania
na masy i mieszanki wyrównujące,
 powszechnego stosowania płyt g-k,
 większego zainteresowania konsumentów stosowaniem tapet i innych okładzin do wystroju wnętrz.
Obserwujemy wieloletni trend zastępowania mieszanek suchych masami gotowymi. Masy gotowe – mimo,
iż droższe - są wygodniejsze w użyciu, skracają czas pracy i pozwalają ja lepiej organizować, ograniczają
ryzyko wystąpienia strat wskutek niewłaściwego oszacowania planowanego zużycia produktu. W
ostatecznym rozrachunku zważywszy na rosnące koszty pracy stosowanie droższych mas gotowych jest
uzasadnione ekonomicznie. Spółka oferuje oba rodzaje produktów i na bieżąco reaguje na potrzeby rynku.
Kolejnym elementem ryzyka substytucji produktów jest możliwość pojawienia się na rynku produktów o
tym samym przeznaczeniu, lecz znacząco lepszych właściwościach użytkowych.
Ryzyko regresu lub stagnacji rynku z tego powodu w perspektywie średnioterminowej oceniane jest jako
niewielkie.
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30.3.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z MIKROOTOCZENIEM

30.3.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA
30.3.1.1.

RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ SPRZEDAŻY

Popyt na produkty Spółki ma charakter sezonowy związany z sezonowością branży budowlanej. Jednak ze
względu na fakt, iż produkty Spółki wykorzystywane są do prac prowadzonych wewnątrz budynków
sezonowość nie jest aż tak ostra jak w całym sektorze budowlanym. Rozkład procentowy sprzedaży rocznej
w poszczególnych kwartałach wygląda w przybliżeniu następująco: I kw – 28%, II kw 24 %, III kw 26 %,
IV kw 22 %. W ocenie Spółki sezonowość sprzedaży nie generuje istotnego ryzyka.

30.3.1.2.
RYZYKO ZWIĄZANE Z KANAŁAMI DYSTRYBUCJI ORAZ UTRATA KLUCZOWYCH
ODBIORCÓW
Ze względu na zdywersyfikowanie kanałów dystrybucji (markety i rynek tradycyjny) jak również
zdywersyfikowaną bazę odbiorców, ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych odbiorców należy
ocenić niewielkie. Tym niemniej ze względu, iż ponad 25% sprzedaży generowane jest przez Firmę A
Spółka dąży do zwiększenia bazy odbiorców i w ten sposób zwiększenia rozproszenia sprzedaży.
Dodatkowym elementem ograniczającym ryzyko utraty kluczowych odbiorców (kanałów dystrybucji) jest
sposób organizacji pracy przedstawicieli handlowych, którzy aktywnie kontaktują się z klientami (punktami
sprzedaży) i rozpoznają ich potrzeby w zakresie produktów oferowanych przez Emitenta. Takie działanie
sprawia, iż w wypadku utraty któregokolwiek z odbiorców (dystrybutorów), przedstawiciele handlowi
zaspokoją popyt ze strony kupujących poprzez znalezienie dla niego alternatywnego kanału dystrybucji.

30.3.1.3.

RYZYKO DOTYCZĄCE UTRATY KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW

Temat opisany w punkcie 5.1 i pkt 5.2

30.3.1.4.

RYZYKO ZWIĄZANE Z ANOMALIAMI POGODOWYMI

Anomalie pogodowe wpływają na skrócenie lub wydłużenie sezonu budowlanego, jednak ze względu na
specyfikę zastosowań produktów Spółki ma to ograniczony wpływ na jej działanie (patrz pkt. 30.3.1.1).
Innym skutkiem anomalii pogodowych mogą być dłuższe przerwy w dostawach energii elektrycznej. Spółka
zabezpiecza się przed takim ryzykiem utrzymując tzw. minima stanów magazynowych produktów
pozwalających na realizację zamówień nawet w przypadku przerw w produkcji.

30.3.1.5.
OMÓWIENIE
PODSTAWOWYCH
WIELKOŚCI
EKONOMICZNO-FINANSOWYCH,
UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS CZYNNIKÓW
I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA
DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA I OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO ZYSKI LUB PONIESIONE STRATY W ROKU
OBROTOWYM, A TAKŻE OMÓWIENIE PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM
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Przychody ze sprzedaży za

2016 rok wyniosły 39 481 tys. zł. co stanowi spadek 5,42 % w stosunku do

analogicznego okresu poprzedniego roku, w którym to przychód wyniósł 41 745 tys. zł.
Zysk netto za 2016 rok wyniósł 3 844 tys. zł co stanowi spadek o 14,15 % w stosunku do 2015 roku, gdzie
zysk wyniósł 4 478 tys. zł.

Poniżej przedstawione zostały podstawowe dane finansowe i wskaźniki Spółki.

WYBRANE DANE FINANSOWE

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

w tys. zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

w tys. EUR

39 481

41 745

9 023

9 975

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

4 770

5 556

1 090

1 328

III. Zysk (strata) brutto

4 826

5 572

1 103

1 331

IV. Zysk (strata) netto

3 844

4 478

878

1 070

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

3 912

6 957

894

1 662

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-1 644

-1 591

-376

-380

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-2 084

-4 295

-476

-1 026

184

1 071

42

256

30 223

29 951

6 832

7 028

8 658

9 017

1 957

2 116

15

47

3

11

4 311

4 504

974

1 057

21 565

20 934

4 875

4 912

XIV. Kapitał zakładowy

540

540

122

127

XV. Liczba akcji (w szt.)

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

1,42

1,66

0,33

0,40

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w
zł / EUR)

1,42

1,66

0,33

0,40

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

7,99

7,75

1,81

1,82

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR)

7,99

7,75

1,81

1,82

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł / EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa, razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
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Wskaźnik rentowności

Zalecane

2016

2015

Rentowność sprzedaży

max

11,3%

12,6%

Rentowność brutto sprzedaży

max

12,2%

13,3%

Rentowność netto sprzedaży

max

10,4%

10,7%

Rentowność netto aktywów

max

13,6%

15,0%

Rentowność netto kapitału własnego

max

21,2%

24,1%

Zalecane

2016

2015

Płynność bieżąca

1,4-2,0

2,85

2,62

Płynność szybka

0,8-1,0

2,39

2,20

>1,0

2,63

1,90

Wskaźnik płynności

Pokrycie zobowiązań handlowych należnościami

Sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2016 r. jest zgodna z wcześniej założonym planem finansowym.

31. INFORMACJE O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA EMITENTA
Informacje dotyczące:
 daty zawarcia umowy przez Emitenta, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa,
 wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub
należnym za rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy odrębnie za:


badanie roczne sprawozdania finansowego,



inne usługi poświadczające, w tym sprawozdania finansowego,



usługi doradztwa podatkowego,



pozostałe usługi,

zostały wskazane w pkt. I.1.12 w dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego.

Piotr Sikora
Prezes Zarządu Megaron S.A.

Szczecin, dnia 25.04.2017
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE
STOSOWANIA ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO

Megaron S.A.

Szczecin, 25.04.2017

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
1.1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ
MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY
Zarząd Spółki oświadcza, że w 2016 roku Spółka MEGARON S.A. stosowała się do zasad ładu
korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r.,
Zbiory zasad ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej
www.corp-gov.gpw.pl oraz na stronie www.megaron.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Ład
korporacyjny.

1.2. W ZAKRESIE, W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W PKT 1.1, WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ORAZ
WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA
W okresie sprawozdawczym Spółka stosowała się do zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady
Giełdy Papierów Wartościowych Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r., z wyłączeniem
poniższych zasad.

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną
politykę informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych
informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji.
I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i
wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co
najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Zasada nie jest stosowana.
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Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. Zarząd Spółki uważa, że ze względu na zmienność warunków
rynkowych publikacja prognoz obarczona jest nadmiernym ryzykiem i traci w znacznym stopniu walor
informacyjny.
I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do
władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki
różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele
stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie
opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie
takiej decyzji,
Zasada nie jest stosowana.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. Spółka nie prowadzi w odniesieniu do władz spółki oraz jej
kluczowych menedżerów polityki różnorodności w oparciu o wiek i płeć. Zarząd oraz kluczowi
managerowie wybierani są wg kryterium kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w
terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Zasada nie jest stosowana.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w ocenie Zarządu Spółki dotychczasowy przebieg
Walnych Zgromadzeń oraz struktura akcjonariatu nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę dokonywania
transmisji z obrad.
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Zasada nie jest stosowana.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w ocenie Zarządu dotychczasowy
przebieg walnych zgromadzeń Megaron S.A. nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę dokonywania
takiego zapisu. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis (pisemny, elektroniczny, audio-wizualny)
przebiegu obrad walnych zgromadzeń – źródłem takich informacji może być protokół notarialny z obrad, ale
nie zawiera on wszystkich wypowiedzi, pytań i odpowiedzi, które mają miejsce w toku obrad walnego
zgromadzenia. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnego zgromadzenia decyduje
przewodniczący walnego zgromadzenia, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz
uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy.
Uczestnicy walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz regulaminu
walnego zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów.
Zarząd Spółki uznaje, że takie zasady zapewniają wystarczającą transparentność obrad walnych zgromadzeń.
II. Zarząd i Rada Nadzorcza
Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za
jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej
celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa.
Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną radę nadzorczą. Członkowie rady nadzorczej
działają w interesie spółki i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów.
Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągania
ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągane przez spółkę.
II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny
dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci,
kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.
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Zasada nie jest stosowana.
Rekomendacja ta nie jest w całości stosowana. Przy wyborze członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki
nie jest stosowana polityka różnorodności w oparciu o wiek i płeć. Zarząd oraz Rada Nadzorcza wybierani są
wg kryterium kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
III. Systemy i funkcje wewnętrzne
Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru
zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego,
odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.
III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za
realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych,
międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Zasada nie jest stosowana.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. W ocenie zarządu Spółki ze względu na wielkość, rodzaj oraz skalę
prowadzonej działalności nie jest uzasadnione wyodrębnienie komórki audytu wewnętrznego w Spółce.
IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza i powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w
sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu. Walne
zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane
uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy. Akcjonariusze biorący
udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych obyczajów.
IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego
przeprowadzenia walnego
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom
udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w
toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Zasada nie jest stosowana.
Rekomendacja ta nie jest i nie będzie stosowana. Zgodnie z zapisami Statutu Spółki dokumenty
korporacyjne Spółki (statut, regulamin walnego zgromadzenia) nie przewidują możliwości uczestniczenia w
walnym zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, ani też wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną albo przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Zarządu Spółki dotychczasowy przebieg
walnych zgromadzeń nie wskazuje w żaden sposób na potrzebę dokonywania takiej
transmisji, czy też komunikacji. Spółka nie jest w stanie zapewnić obsługi walnego zgromadzenia
gwarantującej bezpieczeństwo techniczne oraz bezpieczeństwo prawne dwustronnej komunikacji w czasie
rzeczywistym.
IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są
przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych,
realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w
tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.
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Zasada nie dotyczy spółki.
Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem obrotu tylko na rynku głównym GPW w
Warszawie.
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie
dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada nie jest stosowana.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w ocenie Zarządu Spółki struktura akcjonariatu oraz
dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń nie wskazują w żaden sposób na potrzebę dokonywania
transmisji z obrad.
IV.Z.5. Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał
nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im
praw. Zmiany w regulaminie walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od następnego
walnego zgromadzenia.
Zasada nie jest stosowana.
Zasada ta nie jest stosowana. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki (§ 13 pkt 4) mówi, że w przypadku
zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie sporządzić jego
tekst jednolity. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie. Przy najbliższej zmianie Regulaminu zostaną wprowadzone zapisy, które umożliwią Spółce
stosowanie tej zasady.
V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
Na potrzeby niniejszego rozdziału przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w
międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych
standardów rachunkowości. Spółka powinna posiadać przejrzyste procedury zapobiegania konfliktom
interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu
interesów. Procedury powinny przewidywać sposoby identyfikacji takich sytuacji, ich ujawniania oraz
zarządzania nimi.
V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce
do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego
zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i
rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od
udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Zasada nie jest stosowana.
Zasada ta nie jest stosowana w pełnym zakresie. W Regulaminie Organizacyjnym Zarządu oraz w
Regulaminie Rady Nadzorczej są zawarte zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów. Spółka jest w
trakcie opracowywania regulacji wewnętrznych, które doprecyzują zasady postępowania w obliczu konfliktu
interesów na niższych szczeblach.

VI. Wynagrodzenia
Spółka posiada politykę wynagrodzeń co najmniej dla członków organów spółki i kluczowych menedżerów.
Polityka wynagrodzeń określa w szczególności formę, strukturę i sposób ustalania wynagrodzeń członków
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organów spółki i jej kluczowych menedżerów.
VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego
funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.
Zasada nie dotyczy spółki.
W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet ds. wynagrodzeń.
1.3 WSKAZANIE POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH
EMITENT ODSTĄPIŁ W SPOSÓB INCYDENTALNY ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO
ODSTĄPIENIA
W okresie sprawozdawczym w Spółce wystąpiły incydentalne sytuacje naruszenia zasad wynikających
z Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, dotyczące:

II. Zarząd i Rada Nadzorcza
II.Z.10. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i
przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:
II.Z.10.2 sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
- składu rady i jej komitetów,
- spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
- liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
- dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;
Zasada została naruszona incydentalnie.
W sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, nie została zamieszczona informacja na temat
spełnienia przez członków Rady nadzorczej kryteriów niezależności z powodu błędnej interpretacji okresu
obowiązywania Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

I.Z.10.3 ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad
ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
Zasada została naruszona incydentalnie.
W sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, nie została zamieszczona informacja na temat
oceny sposobu wypełnienia przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu
korporacyjnego z powodu błędnej interpretacji zakresu obowiązywania Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2016.

II.Z.10.4 ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji R , albo
informację o braku takiej polityki.
Zasada została naruszona incydentalnie.
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W sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, nie została zamieszczona informacja na temat
oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej z powodu błędnej interpretacji
zakresu obowiązywania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW2016.

2. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Za przygotowywanie bieżących i okresowych sprawozdań finansowych Spółki odpowiedzialny jest dział
księgowości kierowany przez dyrektora finansowego. Roczne i śródroczne sprawozdania finansowe są
badane przez uprawniony podmiot wskazany przez radę nadzorczą, która w procesie wyboru kieruje się
m.in. zapisami zawartymi w regulaminie rady nadzorczej nt zasad wyboru i zmiany podmiotu badającego
sprawozdania finansowe Spółki.
Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. „O biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym”
rada nadzorcza inkorporowała do swoich obowiązków zadania komitetu audytu. Członkowie rady
nadzorczej, w tym członkowie desygnowani do wykonywania zadań Komitetu Audytu mają możliwość
komunikowania się pośrednio i bezpośrednio z przedstawicielami podmiotu badającego sprawozdania
finansowe celem potwierdzenia, że proces badania sprawozdań przebiega prawidłowo. W corocznym
raporcie podsumowującym pracę rady nadzorczej znajduje się m.in. zwięzła ocena procesu sporządzania
sprawozdań finansowych i ocena sytuacji Spółki.

3. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE
PAKIETY AKCJI
Jako kryterium „znacznego pakietu akcji” przyjęto posiadanie bezpośrednio pakietów akcji dających co
najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy MEGARON S.A. Zgodnie
z przyjętym kryterium i posiadanymi przez Spółkę informacjami poniżej wykazuje się akcjonariuszy
posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz liczbę posiadanych
przez nich akcji i głosów na dzień 31 grudnia 2016 r.

Seria A

Seria B

Seria C

Razem akcji

% zysku

Razem
głosów

% głosów

1 450 000

191 500

5 321

1 646 821

60,99 %

3 096 821

64,52 %

Andrzej Zdanowski

450 000

125 000

-

575 000

21,30 %

1 025 000

21,35 %

Adam Sikora

200 000

50 000

-

250 000

9,26 %

450 000

9,38 %

-

33 500

194 679

228 179

8,45 %

228 179

4,75 %

2 100 000

400 000

200 000

2 700 000

100 %

4 800 000

100 %

Akcjonariusz
Piotr Sikora

Free Float
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4. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ
SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO SPÓŁKI WRAZ Z OPISEM TYCH
UPRAWNIEŃ
Akcje imienne serii A w liczbie 2.100.000 sztuk są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną
akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu. Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia
dotyczące przenoszenia praw własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu poza wskazanymi w
§ 8 Statutu Spółki (po zmianach przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Megaron S.A. z dnia 18 kwietnia 2014 r.) tj.: uprzywilejowanie wygasa z chwilą zbycia akcji na rzecz osób
niebędących akcjonariuszami akcji serii A lub z chwilą zamiany na akcje na okaziciela, z wyłączeniem
darowizny dokonanej na rzecz zstępnych, rodzeństwa lub małżonków.
Zgodnie z posiadanymi przez Zarząd Spółki informacjami żaden z akcjonariuszy MEGARON S.A. nie
posiada innych niż wymienione specjalnych uprawnień kontrolnych wobec Spółki.

5. ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ UPRAWNIENIA
OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
Na dzień 31.12.2016 roku zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia
określają:
 statut spółki,
 regulamin zarządu,
Statut oraz regulamin zamieszczone są na stronie www.megaron.com.pl

5.1 POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
Zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu, zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Kadencja zarządu,
zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu, trwa trzy lata i w przypadku zarządu wieloosobowego jest kadencją wspólną.
Zarząd Emitenta jest powoływany i odwoływany przez radę nadzorczą. Rada nadzorcza wyznacza prezesa
zarządu oraz pozostałych członków zarządu i ustala ich liczbę.
Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, jak również
wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. Członek zarządu może być w każdym
czasie odwołany przez radę nadzorczą.

5.2 UPRAWNIENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ZAKRES KOMPETENCJI
Uprawnienia zarządu określają statut Spółki i regulamin zarządu zatwierdzony przez radę nadzorczą. Podział
kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu określają wewnętrzne regulacje Spółki.
Wszelkie decyzje dotyczące:
 zmian Statutu Spółki,
 obniżenia lub podwyższenia kapitału zakładowego w tym emisji lub wykupu /umorzenia/ akcji,
 emisji obligacji zamiennych na akcje wymagają uchwały walnego zgromadzenia.
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6. OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU
Obowiązują regulacje zawarte w:
 Kodeksie Spółek Handlowych (art. 415, art. 416),
 Statucie Spółki (§ 16 ust. 1 lit. b),
 Regulaminie Walnego Zgromadzenia (§ 10 ust. 14 lit. a).
Zgodnie ze Statutem spółki kompetencje do zmiany Statutu należą do walnego zgromadzenia. W zależności
od rodzaju zmian Statutu zgodnie z postanowieniami KSH do ich uchwalenia potrzebna jest 3/4 lub 2/3
oddanych głosów, jeśli zmiana Statutu dotyczy istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki. W
przypadku posiadania przez akcjonariuszy akcji różnego rodzaju do zmian Statutu stosuje się metodę
głosowania grupami opisaną w regulaminie walnego zgromadzenia.
7. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ
ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, O ILE INFORMACJE W TYM
ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA
7.1.1. PRAWA MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z AKCJAMI SPÓŁKI
7.1.1.1 PRAWO DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEZNACZONYM PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE
DO PODZIAŁU (PRAWO DO DYWIDENDY)
Na podstawie art. 347 § 1, art. 348 § 3 i § 4 KSH oraz § 26 ust. 8 Statutu Spółki uprawnionymi do
dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu ustalenia prawa do
dywidendy. Walne zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy,
licząc od tego dnia, z zastrzeżeniem, że dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak
ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy
niż 15 dni roboczych.

7.1.1.2 PRAWO DO ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI
Akcje Spółki są zbywalne zgodnie z zapisami art. 337 §1 KSH z ograniczeniami opisanymi w §8 ust. 1
Statutu Spółki obejmującymi akcje serii A w przypadku których zbycie uzależnione jest od uprzedniego
zaoferowania ich nabycia innym akcjonariuszom – właścicielom akcji tej serii – na zasadach prawa
pierwokupu, z wyłączeniem darowizny dokonanej na rzecz zstępnych, rodzeństwa lub małżonków. Nie
występują inne ograniczenia w zakresie zbywalności akcji, za wyjątkiem wymienionych.

7.1.1.3 PRAWO DO OBCIĄŻANIA POSIADANYCH AKCJI ZASTAWEM LUB UŻYTKOWANIEM
Zgodnie z zapisami art. 340 §3 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw
lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot
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uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji
przysługuje akcjonariuszowi.
Dodatkowo §10 ust.3 statutu Spółki stanowi, że zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji nie przysługuje
prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu.

7.1.2 PRAWA KORPORACYJNE ZWIĄZANE Z AKCJAMI SPÓŁKI
Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce
(uprawnienia korporacyjne).

7.1.2.1 PRAWO DO ŻĄDANIA ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUB
UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Akcjonariuszom posiadającym, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §1
KSH) przysługuje prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do
złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw.
Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci
elektronicznej. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy wskazać sprawy
wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nie
zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 §3 KSH).

7.2 SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA
Walne zgromadzenie Spółki działa na podstawie KSH, Statutu Spółki i Regulaminu walnego zgromadzenia.
Na podstawie § 12 pkt 2 Regulaminu walnego zgromadzenia, walne zgromadzenia odbywają się w
Szczecinie.

Pełna

treść

regulaminu

walnego

zgromadzenia

zamieszczona

www.megaron.com.pl
8. SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI
8.1 SKŁAD ZARZĄDU
W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następujących składach:
- w okresie od 01.01.2016 roku do 19.02.2016 roku:
Piotr Sikora
Krzysztof Koroch

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

- w okresie od 20.02.2016 roku do 31.12.2016 roku:
Piotr Sikora

Prezes Zarządu
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8.2 OPIS DZIAŁANIA ZARZĄDU
Zasady funkcjonowania zarządu regulują odpowiednio: KSH, statut Spółki oraz regulamin zarządu oraz
regulamin rady nadzorczej dostępne na stronie internetowej www.megaron.com.pl

8.3 SKŁAD RADY NADZORCZEJ
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:
- w okresie od 01.02.2016 roku do 18.02.2016 roku:
Mariusz Adamowicz
Mariusz Sikora
Arkadiusz Mielczarek
Mieszko Parszewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

- w okresie od 19.02.2016 roku do 31.12.2016 roku:
Mariusz Adamowicz
Mariusz Sikora
Arkadiusz Mielczarek
Mieszko Parszewski
Mieczysław Żywotko

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

8.4 OPIS DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ
Członkowie rady nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję przez walne zgromadzenie. Walne
zgromadzenie ustanawia Przewodniczącego rady oraz w uchwale o powołaniu składu rady ustala liczbę
członków rady nadzorczej.
W związku z faktem, iż rada nadzorcza składa się z 5 osób oraz uwzględniając rozmiar działalności Spółki,
rada nie powołała komitetu audytu a zadania komitetu audytu zostały inkorporowane do zadań rady.
Skład, kadencję, sposób powoływania i odwoływania, uprawnienia, obowiązki, organizację i
funkcjonowanie rady określa statut Spółki oraz regulamin rady nadzorczej przyjęty przez radę i uchwalony
przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwałą nr 3/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku. Regulamin rady
nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej www.megaron.com.pl.

Piotr Sikora

Prezes Zarządu Megaron S.A.
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE
PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO
BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH

Megaron S.A.

Szczecin, 25.04.2017

Zarząd Megaron S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący
badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot
ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełnili warunki do wydania
bezstronnego raportu i opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

Piotr Sikora

Prezes Zarządu Megaron S.A.
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE
RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Megaron S.A.

Szczecin, 25.04.2017

Zarząd MEGARON S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za
okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto sprawozdanie Zarządu
z działalności Megaron S.A. za 2016 rok, zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Piotr Sikora

Prezes Zarządu Megaron S.A.
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Sprawozdanie
finansowe za 2016 rok
Megaron S.A.
Szczecin, 25.04.2017
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

Megaron S.A.

Roczne sprawozdanie finansowe MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie zostało sporządzone zgodnie
z następującymi przepisami:
 Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz.1047
z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. z 2014 roku poz. 133 z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów
z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
(Dz. U. z 2005 roku Nr 209 poz. 1743 wraz ze zmianami, ostatnia zm. Dz. U. z 2016 roku
poz. 857)
Przy sporządzaniu rocznego sprawozdania przyjęto metody i zasady rachunkowości zgodne z polityką
rachunkowości obowiązującą w Spółce.
1. DANE OGÓLNE
Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska.
Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami
Kodeksu Spółek Handlowych. Głównym miejscem prowadzenia działalności przez Emitenta jest jego
siedziba.
Firma
Siedziba
Województwo
Adres siedziby
Sąd Rejestrowy
Numer KRS
Przeważająca działalność wg PKD

MEGARON Spółka Akcyjna
Szczecin, Rzeczpospolita Polska
Zachodniopomorskie
ul. Pyrzycka 3 e, f, 70-892 Szczecin
Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
0000301201
2352Z
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2. CZAS TRWANIA EMITENTA
Emitent, zgodnie z §3 Statutu, został utworzony na czas nieoznaczony.

3. OKRES, ZA KTÓRY SPORZĄDZONE JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNOŚĆ
DANYCH
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
a prezentowane dane porównywalne są za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następujących składach:
- w okresie od 01.01.2016 roku do 19.02.2016 roku:
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Piotr Sikora
Krzysztof Koroch

- w okresie od 20.02.2016 roku do 31.12.2016 roku:
Prezes Zarządu

Piotr Sikora

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:
- w okresie od 01.02.2016 roku do 18.02.2016 roku:
Mariusz Adamowicz
Mariusz Sikora
Arkadiusz Mielczarek
Mieszko Parszewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

- w okresie od 19.02.2016 roku do 31.12.2016 roku:
Mariusz Adamowicz
Mariusz Sikora
Arkadiusz Mielczarek
Mieszko Parszewski
Mieczysław Żywotko

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Zasady funkcjonowania zarządu oraz rady nadzorczej regulują odpowiednio regulamin zarządu oraz
regulamin

rady

nadzorczej

-

dokumenty

dostępne

(www.megaron.com.pl).
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5. WSKAZANIE CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DANE PORÓWNYWALNE ZAWIERAJĄ DANE
ŁĄCZNE – JEŻELI W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA WCHODZĄ WEWNĘTRZNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
W skład przedsiębiorstwa Emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
6. WSKAZANIE CZY EMITENT JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, WSPÓLNIKIEM JEDNOSTKI
WSPÓŁZALEŻNEJ
LUB
ZNACZĄCYM
INWESTOREM
ORAZ
CZY
SPORZĄDZA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Emitent nie jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem
wobec innych podmiotów, Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES, W CZASIE
KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE SPÓŁEK – WSKAZANIE, ŻE JEST TO SPRAWOZDANIE
FINANSOWE SPORZĄDZONE PO POŁĄCZENIU ORAZ WSKAZANIE ZASTOSOWANEJ METODY
ROZLICZENIA POŁĄCZENIA
Emitent nie połączył się z innym podmiotem, przedstawione sprawozdanie finansowe nie zostało
sporządzone za okres, w którym nastąpiłoby połączenie.
8. WSKAZANIE CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU
KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ EMITENTA W DAJĄCEJ SIĘ
PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI ORAZ CZY NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA
ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez niego działalności.
9. STWIERDZENIE, ŻE SPRAWOZDANIA FINANSOWE PODLEGAŁY PRZEKSZTAŁCENIU W CELU
ZAPEWNIENIA PORÓWNYWALNOŚCI DANYCH, A ZESTAWIENIE I OBJAŚNIENIE RÓŻNIC,
BĘDĄCYCH WYNIKIEM KOREKT Z TYTUŁU ZMIAN ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI LUB
KOREKT BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE W DODATKOWEJ NOCIE
OBJAŚNIAJĄCEJ
Nie dotyczy.
10. WSKAZANIE CZY W PRZEDSTAWIONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB DANYCH
PORÓWNYWALNYCH DOKONANO KOREKT WYNIKAJĄCYCH Z ZASTRZEŻEŃ W OPINIACH
PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA O SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH ZA LATA
2015 I 2016
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie wyraził zastrzeżeń w opiniach z badania
sprawozdania finansowego za 2015 rok. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
przeprowadził badanie sprawozdania finansowego za 2016 roku i nie przedstawił żadnych zastrzeżeń.
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11. POZIOM ZAOKRĄGLEŃ
Sprawozdanie finansowe sporządzono w zaokrągleniu do tysięcy złotych. Przyjęto taki poziom zaokrągleń,
gdyż zdaniem Zarządu nie zniekształci to obrazu Spółki w sprawozdaniu, a może przyczynić się do lepszego
wypełnienia postulatu jasnego i rzetelnego zaprezentowania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego.
12. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY
AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI), USTALENIA PRZYCHODÓW, KOSZTÓW
I WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I DANYCH PORÓWNYWALNYCH
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia
29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późniejszymi zmianami.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Rokiem obrotowym dla MEGARON S.A. jest rok kalendarzowy. Okresami sprawozdawczymi są kolejne
miesiące w roku obrotowym.
Wynik finansowy Spółki za okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą jednostki jest złoty polski. Jednostką sprawozdania są tysiące złotych
(PLN). Należy zwrócić uwagę, że kwoty wynikające z ksiąg rachunkowych zaokrąglono do pełnych tysięcy
złotych, dlatego mogą wynikać różnice wynikające z zaokrągleń pomiędzy wartością ujawnionych w
sprawozdaniu finansowym sum a łączną wartością ich składowych w tysiącach złotych.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy
umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jednostka nie prowadzi prac
rozwojowych podlegających ujęciu jako wartości niematerialne i prawne.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej
użyteczności, według następujących zasad: oprogramowanie komputerów 2 lub 5 lat (aktualnie używane
wartości amortyzowane są w okresie 2 lat).
Wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 3.500,00 PLN podlegają odpisom
amortyzacyjnym według planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych
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wartości niematerialnych i prawnych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą
systematycznego rozłożenia wartości początkowej danej wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane
lata jej użytkowania uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne,
których wartość nie przekracza 1.000,00 PLN, są odpisywane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
Wartości niematerialne i prawne od 1.000,00 do 3.500,00 PLN wprowadza się do ewidencji bilansowej
i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania.
Środki trwałe są wycenianie według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się różnice kursowe z wyceny powstałe
na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych
odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny.
Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od
realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie
uzasadnione.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, których wartość nie przekracza
1.000,00 PLN, są zaliczane do kosztów zużycia materiałów. Przedmioty o wartości początkowej od 1.000,00
do 3.500,00 PLN wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w
miesiącu ich przyjęcia do używania. Środki trwałe, których wartość jest wyższa niż 3.500,00 PLN podlegają
odpisom amortyzacyjnym według planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów
poszczególnych środków trwałych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą
systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego
użytkowania uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, z zastosowaniem metody
liniowej lub degresywnej.
Zastosowane roczne stawki amortyzacyjne są następujące:
 budynki i budowle

2,5 - 4,5%

 urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 10 - 20%
 sprzęt komputerowy

20 - 33,33%

 środki transportu

12 - 28%

 inne środki trwałe

10 - 20%

Spółka ujmuje w swoich aktywach środki trwałe, z których korzysta na podstawie umów leasingu lub
podobnych umów, jeżeli umowy leasingu lub podobne umowy spełniają przynajmniej jeden z warunków
określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości. W okresie prezentowanym w niniejszym sprawozdaniu
finansowym Spółka nie była stroną takich umów leasingu lub podobnych.
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Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku
z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe oraz odsetki od
zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
Długoterminowe aktywa finansowe w postaci akcji i udziałów ujmuje się w księgach rachunkowych na
dzień nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji
nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości
godziwej), zależnie od tego, która z nich jest niższa. Udzielone pożyczki i nabyte instrumenty dłużne
wycenia się w zamortyzowanej cenie nabycia.
Inwestycje krótkoterminowe w aktywa w postaci akcji i udziałów ujmuje się w księgach rachunkowych na
dzień nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji
nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości
godziwej), zależnie od tego, która z nich jest niższa. Udzielone pożyczki i nabyte instrumenty dłużne
wycenia się w zamortyzowanej cenie nabycia. Instrumenty pochodne wycenia się w wartości godziwej na
dzień bilansowy.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny
sprzedaży netto.
Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca
i stanu ujmowane są w następujący sposób:
 materiały – według ceny nabycia ustalonej metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO),
 produkty gotowe – według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części
pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych
(techniczny koszt wytworzenia).
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od
towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane
z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą
utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto
możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do
pozostałych kosztów operacyjnych.
Wartość ujętych w wycenie wyrobów gotowych pośrednich kosztów produkcji nie jest istotna ze względu na
ich niski udział w koszcie wytworzenia wyrobów gotowych oraz niewielką wartość składowanych wyrobów
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gotowych, z tego względu, kierując się zasadą istotności, Spółka nie szacuje poziomu wykorzystania
zdolności produkcyjnych.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie
odnosi się w rachunek zysków i strat. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu usług lub ceny
nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
(odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpis aktualizujący tworzy się na:
 należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości
należności nie objętej 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 pełnej
wysokości należności,
 należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny
sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest
prawdopodobna - do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
 należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku, do których
uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub
odpisania,
 należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa
nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą
odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na
nieściągalne należności.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub
do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się
według kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do środków pieniężnych zalicza się krótkoterminowe
(o terminie wymagalności krótszym niż 3 miesiące od daty założenia) lokaty, które wycenia się w wartości
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uwzględniającej naliczone do dnia bilansowego odsetki, naliczone zgodnie z metodą zamortyzowanego
kosztu.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych
okresów sprawozdawczych. W szczególności rozliczaniu w czasie podlegają koszty ubezpieczeń,
prenumerat i abonamentów oraz kosztów poniesionych na przełomie roku.
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad
określonych przepisami prawa, w tym statutu spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie
i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako
należne wkłady na poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji
wyceny, z nadwyżki powstałej przy sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej (agio).
Akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek
aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia
część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu
trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał
z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia
się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do
pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od
okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
W szczególności Spółka tworzy rezerwy na:
 świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy) – w wysokości ustalonej z
zastosowaniem metod aktuarialnych,
 sprawy sporne – w wysokości spodziewanego wypływu korzyści ekonomicznych ze Spółki w
przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sporu – jeżeli niekorzystne rozstrzygnięcie sporu jest
prawdopodobne,
 inne tytuły – jeżeli zdarzenia przeszłe w przyszłości spowodują prawdopodobnie wypływ korzyści
ekonomicznych ze Spółki a wartość rezerwy można wiarygodnie oszacować.
Spółka nie szacuje rezerw na zwroty i naprawy gwarancyjne, ponieważ historyczne dane wskazują na
nieistotność przyszłych zobowiązań z tego tytułu.
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Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań,
których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów
finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem
zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane
są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim Narodowego
Banku Polskiego na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy
uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów
finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny
nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Rozliczeń międzyokresowych pasywnych dokonuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych
na rzecz Spółki przez kontrahentów, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.
Otrzymane dotacje do aktywów są ujmowane jako rozliczenia międzyokresowe pasywne i odnoszone w
przychody proporcjonalnie do obciążenia kosztów wartością bilansową dotowanych aktywów.
Spółka rozpoznaje dotacje jako składnik rozliczeń międzyokresowych pasywnych zgodnie z metodą kasową,
czyli w dacie wpływu dotacji do aktywów.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj.
pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Spółka
ujmuje przychody w dacie przejścia ryzyka i korzyści związanych ze zbywanym składnikiem aktywów na
kupującego. Otrzymane dotacje do kosztów Spółka wykazuje w przychodach w dacie wpływu środków
pieniężnych z tytułu dotacji, zaś dotacje do aktywów w dacie obciążenia kosztów z tytułu wyłączenia lub
amortyzacji dotowanych aktywów.
Koszty podstawowej działalności operacyjnej. Spółka prowadzi koszty w układzie kalkulacyjnym
i rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi
związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich. Ewidencja na kontach kosztów jest kompletna, tzn.
ujmuje wszystkie operacje gospodarcze dokonane w okresie sprawozdawczym. Ewentualne różnice
wartości, jakie mogą powstać po otrzymaniu dokumentów obcych, ujmowane są w ewidencji nie później niż
w okresie sprawozdawczym, w którym dokumenty te otrzymano.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
 Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie
m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów
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niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań,
otrzymania lub przekazania darowizn. Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
jednostka zalicza również otrzymane i udzielone bonusy, skonta i rabaty, które nie są uwzględniane
bezpośrednio przy dokonywaniu sprzedaży lub zakupów wyrobów gotowych, towarów i materiałów,
 Przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
 Koszty finansowe z tytułu odsetek, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic
kursowych nad dodatnimi,
 Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych
z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną (w okresie
sprawozdawczym nie wystąpiły).
Opodatkowanie. Wynik finansowy brutto korygują:
 bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
 aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Podatek dochodowy bieżący. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są
naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.
Podatek dochodowy odroczony. 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 i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, którego jest podatnikiem.
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, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w
przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i
aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
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13. WSKAZANIE ŚREDNICH KURSÓW WYMIANY ZŁOTEGO, W OKRESACH OBJĘTYCH
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I DANYMI PORÓWNANYMI, W STOSUNKU DO EURO,
USTALONYCH PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI
A) KURS OBOWIĄZUJĄCY NA OSTATNI DZIEŃ KAŻDEGO OKRESU
Kurs 1 EURO obowiązujący w dniu 31.12.2015 wynosił 4,2615 PLN
Kurs 1 EURO obowiązujący w dniu 31.12.2016 wynosił 4,4240 PLN

B) KURS ŚREDNI W KAŻDYM OKRESIE, OBLICZONY JAKO ŚREDNIA ARYTMETYCZNA KURSÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH NA OSTATNI DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA W DANYM OKRESIE, A W
UZASADNIONYCH PRZYPADKACH – OBLICZONEGO JAKO ŚREDNIA ARYTMETYCZNA KURSÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH NA OSTATNI DZIEŃ DANEGO OKRESU I OSTATNI DZIEŃ OKRESU GO
POPRZEDZAJĄCEGO
Kurs średni 1 EURO w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 wyniósł: 4,1848 PLN
Kurs średni 1 EURO w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 wyniósł: 4,3757 PLN

C) NAJWYŻSZY I NAJNIŻSZY KURS W KAŻDYM OKRESIE
Najwyższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 wyniósł 4,3580 PLN
Najniższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 wyniósł 3,9822 PLN
Najwyższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 wyniósł 4,5035 PLN
Najniższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 wyniósł 4,2355 PLN
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14. WYBRANE DANE FINANSOWE OKRESU BIEŻĄCEGO I OKRESÓW PORÓWNYWALNYCH
PRZELICZONE WEDŁUG WYŻEJ PODANYCH KURSÓW

WYBRANE DANE FINANSOWE

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

w tys. zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

w tys. EUR

39 481

41 745

9 023

9 975

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

4 770

5 556

1 090

1 328

III. Zysk (strata) brutto

4 826

5 572

1 103

1 331

IV. Zysk (strata) netto

3 844

4 478

878

1 070

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

3 912

6 957

894

1 662

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-1 644

-1 591

-376

-380

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-2 084

-4 295

-476

-1 026

184

1 071

42

256

30 223

29 951

6 832

7 028

8 658

9 017

1 957

2 116

15

47

3

11

4 311

4 504

974

1 057

21 565

20 934

4 875

4 912

XIV. Kapitał zakładowy

540

540

122

127

XV. Liczba akcji (w szt.)

2 700 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

1,42

1,66

0,33

0,40

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w
zł / EUR)

1,42

1,66

0,33

0,40

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

7,99

7,75

1,81

1,82

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR)

7,99

7,75

1,81

1,82

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa, razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł / EUR)

Pozycja Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zawiera dane dotyczące wypłaconej w
2016 roku dywidendy za 2015 rok.
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15. WSKAZANIE I OBJAŚNIENIE RÓŻNIC W WARTOŚCI UJAWNIONYCH DANYCH, DOTYCZĄCYCH
CO NAJMNIEJ KAPITAŁU WŁASNEGO (AKTYWÓW NETTO) I WYNIKU FINANSOWEGO NETTO,
ORAZ ISTOTNYCH RÓŻNIC DOTYCZĄCYCH PRZYJĘTYCH ZASAD(POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
– ZGODNIE Z § 7 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 LUTEGO 2009 R.
O SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH W PROSPEKCIE
Różnice między polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości. Emitent stosuje zasady
rachunkowości zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. 2013, poz. 330 z
późniejszymi zmianami).
Emitent dokonał wstępnej identyfikacji obszarów różnic między przyjętymi przez Emitenta polskimi
zasadami rachunkowości, a zasadami określonymi przez MSR oraz dokonał wstępnej analizy potencjalnych
różnic w wartościach kapitału własnego i wyniku finansowego netto wykazanych w niniejszym
sprawozdaniu finansowym i w sprawozdaniu finansowym, jakie zostałoby sporządzone zgodnie z MSR,
wykorzystując w tym celu najlepszą wiedzę o obowiązujących standardach i ich interpretacjach oraz
zasadach rachunkowości, które miałyby zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdania zgodnego z MSR. W
wyniku przeprowadzenia powyższych analiz nie stwierdzono istnienia obszarów, w których występowałyby
istotne różnice pomiędzy stosowanymi przez Emitenta zasadami rachunkowości a zasadami, jakie byłyby
stosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnego z MSR.
Nie stwierdzono istnienia zasad, które powodowałyby istotne różnice w danych dotyczących kapitału
własnego oraz wyniku finansowego netto.
Biorąc pod uwagę wstępny charakter przeprowadzonych analiz, Zarząd Emitenta zdecydował się nie
publikować różnic między danymi niniejszego sprawozdania finansowego a danymi, które wynikałyby ze
sprawozdania finansowego sporządzonego według MSR. Zdaniem Zarządu Emitenta byłoby obarczone
ryzykiem niepewności analizowanie, wnioskowanie oraz szacowanie wartości różnic w danych bez
sporządzenia kompletnego sprawozdania według MSR.

Szczecin, dnia 25.04.2017
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2016 ROK

Megaron S.A.

1. BILANS
BILANS

nota

31.12.2016

31.12.2015

Aktywa
I. Aktywa trwałe

17 752

17 951

1

119

129

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2

17 477

17 706

3. Należności długoterminowe

3

30

9

30

9

125

108

113

94

13

13

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy

3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie
w kapitale
3.3. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe

12 470

12 000

1. Zapasy

5

1 960

1 924

2. Należności krótkoterminowe

6

5 680

5 398

5 680

5 398

4 631

4 492

4 631

4 492

4 631

4 447

199

186

30 223

29 951

2.1. Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie
w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

7

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach

45

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

8

III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
IV. Akcje (udziały) własne
Aktywa razem
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Pasywa
I. Kapitał własny

21 565

20 934

1. Kapitał zakładowy

9

540

540

4. Kapitał zapasowy

10

10 074

10 074

5. Kapitał z aktualizacji wyceny

11

2

2

6. Pozostałe kapitały rezerwowe

12

8 266

7 298

3 844

4 478

-1 161

-1 458

8 658

9 017

666

510

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

511

385

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

124

125

a) długoterminowa

50

54

b) krótkoterminowa

73

71

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

13

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania

14

1.3. Pozostałe rezerwy

32

a) długoterminowe
b) krótkoterminowe

32

2. Zobowiązania długoterminowe

15

15

47

15

47

16

4 311

4 504

4 265

4 474

2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale
2.3. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale
3.3. Wobec pozostałych jednostek
3.4. Fundusze specjalne

46

30

3 666

3 955

3 666

3 955

3 376

3 666

289

289

Pasywa razem

30 223

29 951

Wartość księgowa

21 565

20 934

2 700 000

2 700 000

7,99

7,75

2 700 000

2 700 000

7,99

7,75

4. Rozliczenia międzyokresowe

17

4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe

Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

18

Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

18

Szczecin, dnia 25.04.2017
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2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny

nota

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

39 481

41 745

- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

19

39 179

41 312

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

20

302

433

21 696

22 972

21 523

22 698

173

274

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

21

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)

17 785

18 772

IV. Koszty sprzedaży

21

8 939

9 292

V. Koszty ogólnego zarządu

21

4 379

4 205

4 468

5 276

594

932

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

1

2. Dotacje

303

375

290

556

292

651

3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
4. Inne przychody operacyjne

22

VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

2

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

41

3. Inne koszty operacyjne

23

292

608

4 770

5 556

65

33

24

32

33

25

33

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
b) od pozostałych jednostek, w tym:
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:

26

9

17

9

3

4 826

5 572

- dla jednostek powiązanych
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
4. Inne

27

XII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI)
XIII. Podatek dochodowy

13
982

1 094

a) część bieżąca

28

875

922

b) część odroczona

29

107

172

3 844

4 478

XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XV. Zysk (strata) netto (XII-XIII-XIV)
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Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

3 844

4 478

2 700 000

2 700 000

1,42

1,66

2 700 000

2 700 000

1,42

1,66

30

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

30

Szczecin, dnia 25.04.2017

3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

nota

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

20 934

20 722

20 934

20 722

540

540

540

540

10 074

10 074

10 074

10 074

2

2

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zbycia środków trwałych
- z kapitału rezerwowego
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
- z tytułu różnicy między wartością nabycia a wartością nominalną
- koszty pozyskania kapitału
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
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3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

2

2

7 298

6 115

968

1 183

968

1 183

968

1 183

8 266

7 298

3 020

3 991

3 020

3 991

3 020

3 991

3 020

3 991

968

1 183

2 052

2 808

6. Wynik netto

2 683

3 020

a) zysk netto

3 844

4 478

-1 161

-1 458

21 565

20 934

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału wyniku finansowego
b) zmniejszenia (z tytułu)
- wypłaty dywidendy
- pokrycie straty z lat ubiegłych
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
- zmian zasad rachunkowości
b) zmniejszenia (z tytułu)
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy
- podziału wyniku na kapitał zapasowy
- wypłata dywidendy na rzecz właścicieli
- pokrycie straty z lat ubiegłych
- zmian zasad rachunkowości
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

b) strata netto
c) odpisy z zysku
d) w przypadku sprawozdania za kwartał - wynik netto poprzednich
kwartałów
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
IV. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)

Szczecin, dnia 25.04.2017
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4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

nota

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto

3 844

4 478

68

2 480

1 750

1 665

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

7

2

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

-1

2

II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

5. Zmiana stanu rezerw

156

-74

6. Zmiana stanu zapasów

-37

-258

-303

974

-1 183

314

-321

-145

3 912

6 957

130

522

85

463

45

59

45

59

45

59

1 775

2 114

1 775

2 069

7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
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 niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:

45

a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach

45

- nabycie aktywów finansowych

45

- udzielone pożyczki długoterminowe
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4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-1 644

-1 591

2 084

4 295

2 052

4 266

24

27

7

2

-2 084

-4 295

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

31

184

1 071

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

31

184

1 071

4 447

3 376

4 631

4 447

46

30

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

31

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Szczecin, dnia 25.04.2017
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK

Megaron S.A.

I. NOTY OBJASNIAJĄCE DO BILANSU
NOTA 1.1
1.1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

31.12.2016

31.12.2015

a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe

119

129

96

101

119

129

d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne razem

NOTA 1.2
1.2 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - 2016
a
koszty
zakończonych prac
rozwojowych
a) wartość brutto wartości
niematerialnych i
prawnych na początek
okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakupu
- inwestycja WNiP
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacji
- sprzedaży
d) wartość brutto wartości
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu

b
wartość
firmy

c
d
e
nabyte koncesje, patenty,
licencje i podobne wartości, w inne wartości zaliczki na
wartości
tym:
niematerialne
niematerial
i prawne
oprogramowanie
ne i prawne
komputerowe

Wartości
niematerialne
i prawne,
razem

229

182

229

36
11
26

36
11
26

36
11
26

266

218

266

e) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu

100

81

100

f) amortyzacja za okres (z
tytułu)

46

42

46

46

42

46

- umorzenie planowe
g) zmniejszenia (z tytułu)
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- likwidacji
h) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu
i) odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości na
początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
j) odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości na koniec
okresu
k) wartość netto wartości
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu

146

123

146

119

96

119

1.2 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - 2015
a
koszty
zakończonych prac
rozwojowych
a) wartość brutto wartości
niematerialnych i
prawnych na początek
okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakupu
- reklasyfikacji
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacji
- sprzedaży
d) wartość brutto wartości
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu

b
wartość
firmy

c
d
e
nabyte koncesje, patenty,
licencje i podobne wartości, w inne wartości zaliczki na
wartości
tym:
niematerialne
niematerial
i
prawne
oprogramowanie
ne i prawne
komputerowe

Wartości
niematerialne
i prawne,
razem

189

101

189

42
42

42
42

2
2

83
42
41
2
2

229

182

229

e) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu

67

28

67

f) amortyzacja za okres (z
tytułu)

35

55

35

35

35

2
2

31
24
2
2

100

81

100

129

101

129

- umorzenie planowe
- reklasyfikacja
g) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacji
h) skumulowana
amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu
i) odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości na
początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
j) odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości na koniec
okresu
k) wartość netto wartości
niematerialnych i
prawnych na koniec
okresu

Strona 24

2
2

2
2

NOTA 1.3
1.3 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne

31.12.2016

31.12.2015

119

129

119

129

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w
tym:
Wartości niematerialne i prawne razem

NOTA 2.1
2.1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

31.12.2016

a) środki trwałe, w tym:

31.12.2015

17 201

17 575

691

82

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

7 545

7 814

- urządzenia techniczne i maszyny

5 809

6 169

- środki transportu

2 134

2 389

- inne środki trwałe

1 022

1 120

267

131

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie

9

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

17 477

17 706

NOTA 2.2
2.2 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - 2016
-budynki,
-grunty (w
lokale i
tym prawo
-urządzenia
obiekty
-środki
-inne środki
użytkowania
techniczne i
inżynierii
transportu
trwałe
wieczystego
maszyny
lądowej i
gruntu)
wodnej
a) wartość brutto środków trwałych na
82
9 623
13 518
3 552
1 906
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
609
8
316
447
35
- zakupu
609
8
316
447
35
- z inwestycji
- w leasingu finansowym
c) zmniejszenia (z tytułu)
37
206
- sprzedaż
31
206
- likwidacja
6
- inne
d) wartość brutto środków trwałych na
691
9 631
13 797
3 792
1 941
koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
1 809
7 348
1 162
786
na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
277
640
496
133
- umorzenie planowe
277
677
618
133
- sprzedaż
-31
-122
- likwidacja
-6
- inne
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
2 086
7 989
1 658
919
na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na początek okresu
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Środki
trwałe,
razem

28 680
1 414
1 414

242
237
6
29 852
11 106
1 545
1 704
-153
-6
12 651

- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na
koniec okresu

691

7 545

5 809

2 134

1 022

2.2 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - 2015
-budynki,
-grunty (w
lokale i
tym prawo
-urządzenia
obiekty
-środki
-inne środki
użytkowania
techniczne i
inżynierii
transportu
trwałe
wieczystego
maszyny
lądowej i
gruntu)
wodnej
a) wartość brutto środków trwałych na
82
9 572
12 778
3 117
1 900
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
51
753
1 505
6
- zakupu
51
753
1 505
6
- z inwestycji
- w leasingu finansowym
c) zmniejszenia (z tytułu)
13
1 070
- sprzedaż
1 070
- likwidacja
13
- inne
d) wartość brutto środków trwałych na
82
9 623
13 518
3 552
1 906
koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
1 538
6 752
1 149
655
na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
271
596
13
131
- umorzenie planowe
271
608
619
131
- sprzedaż
-606
- likwidacja
-12
- inne
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
1 809
7 348
1 162
786
na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na
82
7 814
6 169
2 389
1 120
koniec okresu

17 201

Środki
trwałe,
razem

27 449
2 316
2 316

1 084
1 070
13
28 680
10 094
1 011
1 630
-606
-13
11 106

17 575

NOTA 2.3
2.3 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne

31.12.2016

31.12.2015

17 151

17 483

51

91

- wieczyste użytkowanie gruntów

3

3

Środki trwałe bilansowe razem

17 201

17 575

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w
tym:
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NOTA 3.1
3.1 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

31.12.2016

31.12.2015

a) należności od jednostek powiązanych, w tym od:
- jednostek zależnych (z tytułu)
- jednostki dominującej (z tytułu)
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie
w kapitale, w tym od:
- wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
- jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
- innych jednostek (z tytułu)
c) od pozostałych jednostek, w tym od:

30

9

- innych jednostek (z tytułu)

30

9

- należności od pracowników
Należności długoterminowe netto

30

9

30

9

30

9

- wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
- znaczącego inwestora (z tytułu)

c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

NOTA 3.2
3.2 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

31.12.2016

a) stan na początek okresu
- należności od pracowników
b) zwiększenia (z tytułu)
- należności od pracowników
c) zmniejszenia (z tytułu)

31.12.2015
9

5

9

5

30

4

30

4

9

- należności od pracowników

9

d) stan na koniec okresu
- należności od pracowników

30

9

30

9

NOTA 3.3
3.3 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej

tys.

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

tys.

b1. jednostka/waluta

tys.

EUR

31.12.2016

31.12.2015
30

9

30

9

tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem
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NOTA 4.1
4.1 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO

31.12.2016

31.12.2015

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

94

90

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z
tytułu)

94

90

odpis aktualizujący wartość zapasów

24

26

odpisy aktualizujące należności

7

5

różnice kursowe

2

korekty sprzedaży po dniu bilansowym

5

rezerwa na odprawy emerytalne

11

11

rezerwa niewykorzystane urlopy

13

13

niewypłacone wynagrodzenia

4

nieopłacone składki ZUS

33

31

2. Zwiększenia

62

42

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z
tytułu)

62

42

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)

odpisy aktualizujące należności

2

różnice kursowe

2

korekty sprzedaży po dniu bilansowym

5

5

rezerwa niewykorzystane urlopy

1

1

rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży

5

inne tytuły

2

naliczone, nieopłacone koszty promocji

8

rezerwa na odprawy emerytalne

niewypłacone wynagrodzenia

3

nieopłacone składki ZUS

38

33

43

38

43

38

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z
tytułu)
odpis aktualizujący wartość zapasów

2

odpisy aktualizujące należności

2

różnice kursowe

2

korekty sprzedaży po dniu bilansowym

5

rezerwa na odprawy emerytalne

1

rezerwa niewykorzystane urlopy

1

niewypłacone wynagrodzenia

4
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nieopłacone składki ZUS

33

31

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w
tym:

113

94

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z
tytułu)

113

94

24

24

5

7

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi ( z tytułu)

wycena bilansowa zapasów
odpis aktualizujący wartość zapasów
odpisy aktualizujące należności
różnice kursowe

2

korekty sprzedaży po dniu bilansowym

5

5

rezerwa na odprawy emerytalne

10

11

rezerwa niewykorzystane urlopy

14

13

rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży
inne tytuły

5
`

2

naliczone, nieopłacone koszty promocji

8

niewypłacone wynagrodzenia

3

nieopłacone składki ZUS

38

33

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi ( z tytułu)

NOTA 4.2
4.2 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

31.12.2016

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-certyfikaty, atesty
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- pozostałe
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

31.12.2015
9

6

9

6

4

7

4

7

13

13

NOTA 5
5. ZAPASY

31.12.2016

31.12.2015

a) materiały

839

876

b) półprodukty i produkty w toku

416

407

c) produkty gotowe

682

627

24

13

1 960

1 924

d) towary
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem
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NOTA 6.1
6.1 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

31.12.2016

31.12.2015

a) od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
c) należności od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy

5 680

5 398

4 630

4 405

4 630

4 405

404

437

646

557

5 680

5 398

189

190

5 869

5 588

- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
świadczeń
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem

NOTA 6.2
6.2 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
a) z tytułu dostaw i usług, w tym od:

31.12.2016

31.12.2015

4 630

4 405

4 630

4 405

1 050

993

1 050

993

5 680

5 398

189

190

5 869

5 588

- wspólnika jednostki współzależnej
- znaczącego inwestora
- innych jednostek
b) inne, w tym od:
- wspólnika jednostki współzależnej
- znaczącego inwestora
- innych jednostek
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym od:
- wspólnika jednostki współzależnej
- znaczącego inwestora
- innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem
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NOTA 6.3
6.3 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu

31.12.2016

31.12.2015

190

282

a) zwiększenia (z tytułu)
- należności z tyt. dostaw i usług

16

57

16

57

b) zmniejszenia (z tytułu)
- wykorzystanie odpisu

17

149

17

37

- należności przedawnione

112

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

189

190

NOTA 6.4
6.4 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

31.12.2016

31.12.2015

a) w walucie polskiej

tys.

5 176

4 923

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

tys.

693

665

b1. jednostka/waluta

tys.

157

156

693

665

5 869

5 588

EUR

tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem

NOTA 6.5
6.5 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

31.12.2016

31.12.2015

a) do 1 miesiąca

2 109

1 821

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

1 186

1 184

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

117

70

f) należności przeterminowane

1 407

1 520

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)

4 819

4 594

189

190

4 630

4 405

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

NOTA 6.6
6.6 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:

31.12.2016

31.12.2015

a) do 1 miesiąca

769

930

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

290

235

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

28

11

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,
przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
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20

20

299

324

1 407

1 520

189

190

1 218

1 330

NOTA 7.1
7.1 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

31.12.2016

31.12.2015

a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w jednostkach współzależnych
c) w jednostkach stowarzyszonych
d) w znaczącym inwestorze
e) w jednostce dominującej
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje

45

- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

45

- wycena walutowych kontraktów terminowych
- lokaty terminowe

45

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

4 631

4 447

4 631

1 935

- inne środki pieniężne

2 513

- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

4 631

4 492

NOTA 7.2
7.2 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej

tys.

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

tys.

b1. jednostka/waluta

tys.

EUR

31.12.2016

31.12.2015
45

tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
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45

NOTA 7.3
7.3 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

31.12.2016

31.12.2015

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach
pozagiełdowych (wartość bilansowa)
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym
(wartość bilansowa)

45

a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

45

c1) lokaty (wartość bilansowa)

45

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
Wartość na początek okresu, razem

45

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

45

NOTA 7.4
7.4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE
(STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

31.12.2016

31.12.2015

a) w walucie polskiej

tys.

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

tys.

32

b1. jednostka/waluta

tys.

8

EUR

4 631

tys. zł

4 415

32

pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem

4 631

4 447

NOTA 8
8. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

31.12.2016

31.12.2015

199

186

- ubezpieczenia

53

50

- przedpłacone koszty reklamy i targów

84

49

3

31

59

55

199

186

- materiały reklamowe
- inne
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem
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NOTA 9
9. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Wartość
serii /
emisji
Sposób
wg
pokrycia
wartości kapitału
nominal
nej [zł]

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

Rodzaj akcji

Rodzaj
uprzywilejowania
akcji

Rodzaj
ograniczenia praw
do akcji

Liczba akcji
[szt.]

Seria A

imienne
uprzywilejowane

uprzywilejowane
co do głosu

brak

2 100 000

420 000

22-09-1998

21-07-1998

Seria B

zwykłe na
okaziciela

brak

brak

400 000

80 000

21-09-1998

21-07-1998

Seria C

zwykłe na
okaziciela

brak

brak

200 000

40 000

01-04-2011

17-06-2011

Seria / emisja

Liczba akcji
razem
Kapitał
zakładowy,
razem

2 700 000
540 000

Wartość
nominalna jednej
akcji = 0,20 zł

NOTA 10
10. KAPITAŁ ZAPASOWY

31.12.2016

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo

31.12.2015

4 036

4 036

167

167

5 870

5 870

5 870

5 870

10 074

10 074

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
- z likwidacji środków trwałych
- z podziału wyniku finansowego
Kapitał zapasowy, razem

NOTA 11
11. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

31.12.2016

a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej

31.12.2015
2

2

2

2

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym:
- z wyceny udziałów spółki zależnej
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem
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NOTA 12
12. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

31.12.2016

31.12.2015

a) utworzone zgodnie z statutem/umową

8 266

7 298

b) na akcje (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

8 266

7 298

NOTA 13
13. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
- zaliczkowe naliczenie dywidendy za rok bieżący
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

31.12.2016

31.12.2015

-1 161

-1 458

-1 161

-1 458

NOTA 14.1
14.1 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO

31.12.2016

31.12.2015

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

385

208

a) odniesionej na wynik finansowy

385

208

- różnice kursowe

3

2

- odsetki naliczone nieotrzymane

2

- pozostałe

2

- różnica stawek amortyzacyjnych

288

- naliczone bonusy

207

90

b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia

223

178

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)

223

178

2

3

- różnice kursowe
- odsetki naliczone nieotrzymane

2

- pozostałe

1

2

134

81

85

90

3. Zmniejszenia

97

2

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z
tytułu)

97

2

- różnice kursowe

3

2

- odsetki naliczone nieotrzymane

2

- pozostałe

2

- różnica stawek amortyzacyjnych
- naliczone bonusy
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)

- naliczone bonusy

90

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi
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4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem

511

385

a) odniesionej na wynik finansowy

511

385

2

3

- różnice kursowe
- odsetki naliczone nieotrzymane

2

- pozostałe
- różnica stawek amortyzacyjnych

1

2

422

288

85

90

- naliczone bonusy
b) odniesione na kapitał własny
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

NOTA 14.2
14.2 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

31.12.2016

a) stan na początek okresu

31.12.2015
54

58

54

58

4

4

4

4

50

54

50

54

- rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne
- inne
b) zwiększenia (z tytułu)
- rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne
- inne
c) wykorzystanie (z tytułu)
- rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne
- inne
d) rozwiązanie (z tytułu)
- rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne
- inne
e) stan na koniec okresu
- rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne
- inne

NOTA 14.3
14.3 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu

31.12.2016

31.12.2015
71

69

71

69

98

96

98

96

97

93

- rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne
- rezerwa na niewykorzystane urlopy
b) zwiększenia (z tytułu)
- rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne
- rezerwa na niewykorzystane urlopy
c) wykorzystanie (z tytułu)
- rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne
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- rezerwa na niewykorzystane urlopy

97

93

73

71

73

71

d) rozwiązanie (z tytułu)
- rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne
- rezerwa na niewykorzystane urlopy
e) stan na koniec okresu
- rezerwa na nagrody jubileuszowe
- rezerwa na odprawy emerytalne
- rezerwa na niewykorzystane urlopy

NOTA 14.4
14.4 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG
TYTUŁÓW)

31.12.2016

31.12.2015

a) stan na początek okresu

250

- rezerwa na spory sądowe

250

- rezerwa na naprawy gwarancyjne
- rezerwa na bonusy
b) zwiększenia (z tytułu)

32

- rezerwa na spory sądowe
- rezerwa na naprawy gwarancyjne

7

- rezerwa na bonusy

25

c) wykorzystanie (z tytułu)
- rezerwa na spory sądowe
- rezerwa na naprawy gwarancyjne
- rezerwa na bonusy
d) rozwiązanie (z tytułu)

250

- rezerwa na spory sądowe

250

- rezerwa na naprawy gwarancyjne
- rezerwa na bonusy
e) stan na koniec okresu

32

- rezerwa na spory sądowe
- rezerwa na naprawy gwarancyjne

7

- rezerwa na bonusy

25

NOTA 15.1
15.1 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

31.12.2016

31.12.2015

a) wobec jednostek powiązanych, w tym:
- wobec jednostek zależnych
- wobec jednostki dominującej
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale, w tym:
- wobec jednostek współzależnych
- wobec jednostek stowarzyszonych
- wobec innych jednostek
c) wobec pozostałych jednostek

15

47

15

47

- wobec wspólnika jednostki współzależnej
- wobec znaczącego inwestora
- wobec innych jednostek
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-- umowy leasingu finansowego
-- inne (wg rodzaju)
- zobowiązania wobec Urzędu Miasta
Zobowiązania długoterminowe, razem

14

46

1

1

1

1

15

47

NOTA 15.2
15.2 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

31.12.2016

a) powyżej 1 roku do 3 lat

31.12.2015
14

47

b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem

1

1

15

47

NOTA 15.3
15.3 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)

jednostka

a) w walucie polskiej

tys.

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

tys.

b1. jednostka/waluta

tys.

EUR

31.12.2016

31.12.2015
15

47

15

47

tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem

NOTA 16.1
16.1 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

31.12.2016

31.12.2015

a) wobec jednostek powiązanych, w tym:
- wobec jednostek zależnych
- wobec jednostki dominującej
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale, w tym:
- wobec jednostek współzależnych
- wobec jednostek stowarzyszonych
- wobec innych jednostek
c) wobec pozostałych jednostek, w tym:
- wobec wspólnika jednostki współzależnej

4 265

4 474

4 265

4 474

41

33

41

33

1 763

2 323

1 763

2 323

- wobec znaczącego inwestora
- wobec innych jednostek
-- kredyty i pożyczki, w tym:
--- długoterminowe w okresie spłaty
-- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
-- z tytułu dywidend
-- inne zobowiązania finansowe, w tym:
--- z tytułu umów leasingu finansowego
-- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
--- do 12 miesięcy
--- powyżej 12 miesięcy
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-- zaliczki otrzymane na dostawy
-- zobowiązania wekslowe
-- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
-- z tytułu wynagrodzeń
-- inne (wg rodzaju)
--- pozostałe
d) fundusze specjalne (wg tytułów)
- ZFŚS
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

955

1 509

447

336

1 058

272

1 058

272

46

30

46

30

4 311

4 504

NOTA 16.2
16.2 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)
a) w walucie polskiej

jednostka

31.12.2016

31.12.2015

tys.

4 187

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

tys.

124

b1. jednostka/waluta

tys.

24

EUR

tys. zł
b2. jednostka/waluta

4 504

107
3

GBP

tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

17
4 311

4 504

NOTA 17
17. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

31.12.2016

31.12.2015

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
- krótkoterminowe (wg tytułów)
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów

3 666

3 955

- długoterminowe (wg tytułów)
- otrzymane dotacje do aktywów trwałych

3 376

3 666

3 376

3 666

- krótkoterminowe (wg tytułów)
- otrzymane dotacje do aktywów trwałych

289

289

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

289

289

3 666

3 955

NOTA 18
Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego i liczby akcji na dzień bilansowy.
Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na dzień bilansowy, jako że Spółka nie emitowała
papierów wartościowych zamiennych na akcje.
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK

Megaron S.A.

II. NOTY OBJASNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NOTA 19.1
19.1 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- Sprzedaż produktów

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

39 179

41 312

39 179

41 312

39 179

41 312

39 179

41 312

- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie
w kapitale, w tym:
-- jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale, w tym:
-- jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek

NOTA 19.2
19.2 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)
a) kraj

01.01.2016
31.12.2016
36 851

- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie
w kapitale, w tym:
-- jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
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01.01.2015
31.12.2015
38 969

-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
b) eksport

36 851

38 969

2 329

2 343

2 329

2 343

39 179

41 312

39 179

41 312

- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie
w kapitale, w tym:
-- jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale, w tym:
-- jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek

NOTA 20.1
20.1 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- Sprzedaż towarów

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

302

433

302

433

302

433

302

433

- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie
w kapitale, w tym:
-- jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale, w tym:
-- jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
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NOTA 20.2
20.2 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

300

433

300

433

- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie
w kapitale, w tym:
-- jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
b) eksport

2

- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie
w kapitale, w tym:
-- jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek

2

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

302

433

302

433

- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada
zaangażowanie w kapitale, w tym:
-- jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek

NOTA 21
01.01.2016
31.12.2016

21. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce

01.01.2015
31.12.2015

1 750

1 665

19 226

20 601

4 794

4 480

d) podatki i opłaty

382

388

e) wynagrodzenia

6 735

6 305

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 314

1 206

698

1 634

698

1 634

34 899

36 278

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
- delegacje ,ubezpieczenie, reprezentacja
Koszty według rodzaju, razem
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Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych

-59

-84

-8 939

-9 292

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)

-4 379

-4 205

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

-21 523

-22 698

NOTA 22
01.01.2016
31.12.2016

22. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

01.01.2015
31.12.2015

99

- na sprawy pracownicze

99

b) pozostałe, w tym:

191

556

- odpisy aktualizujące

17

182

- odszkodowania

82

40

- pozostała sprzedaż

10

14

82

321

290

556

- pozostałe przychody operacyjne
Inne przychody operacyjne, razem

NOTA 23
01.01.2016
31.12.2016

23. INNE KOSZTY OPERACYJNE

01.01.2015
31.12.2015

a) utworzone rezerwy (z tytułu)
- na sprawy sądowe
- na sprawy pracownicze
b) pozostałe, w tym:

292

608

- darowizny

26

24

- odpis aktualizujący należności

16

57

- koszty sądowe

5

- straty w majątku obrotowym

38

- naprawy powypadkowe
- pozostałe
Inne koszty operacyjne, razem

302

77

40

130

185

292

608

NOTA 24
24. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie
w kapitale, w tym:
-- od jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
-- od wspólnika jednostki współzależnej
-- od znaczącego inwestora
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01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

-- od innych jednostek
b) pozostałe odsetki

32

33

32

33

32

33

32

33

- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie
w kapitale, w tym:
-- od jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
-- od wspólnika jednostki współzależnej
-- od znaczącego inwestora
-- od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

NOTA 25
01.01.2016
31.12.2016

25. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
a) dodatnie różnice kursowe

01.01.2015
31.12.2015

33

- zrealizowane

24

- niezrealizowane

10

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
c) pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem

33

NOTA 26
01.01.2016
31.12.2016

26. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) od kredytów i pożyczek

01.01.2015
31.12.2015
9

3

9

3

9

3

- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie
w kapitale, w tym:
-- od jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
-- od wspólnika jednostki współzależnej
-- od znaczącego inwestora
-- od innych jednostek
b) pozostałe odsetki
- od jednostek powiązanych, w tym:
-- od jednostek zależnych
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-- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie
w kapitale, w tym:
-- od jednostek współzależnych
-- od jednostek stowarzyszonych
-- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek
-- od wspólnika jednostki współzależnej
-- od znaczącego inwestora
-- od innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

9

3

NOTA 27
01.01.2016
31.12.2016

27. INNE KOSZTY FINANSOWE

01.01.2015
31.12.2015

a) ujemne różnice kursowe

13

- zrealizowane

8

- niezrealizowane

5

b) utworzone rezerwy (z tytułu)
c) pozostałe, w tym:
Inne koszty finansowe, razem

13

NOTA 28
01.01.2016
31.12.2016

28. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
1. Zysk (strata) brutto
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym (wg tytułów)
- różnice trwałe
--zwiększające podstawę opodatkowania

01.01.2015
31.12.2015

4 826

5 572

-196

-696

239

211

253

378

12

13

73

66

6

65

29

51

ochrona zdrowotna
ubezpieczenie samochodów pow. 20.000 EUR
ubytki magazynowe
wpłaty na rzecz PFRON
pozostałe koszty rodzajowe
reprezentacja
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ustalona bilansowo
nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową

98

wydatki w części objętej dotacją

75

przekazane darowizny

26

koszty związane z ugodą sądową

24
64

odpisy aktualizujące należności

3

11

6

8

14

167

rezerwy na sprawę sądową
odsetki budżetowe
pozostałe
--zmniejszające podstawę opodatkowania
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dotacje otrzymane

13

65

strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ustalona podatkowo
amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów
zrealizowane różnice kursowe
rozwiązanie rezerw na sprawy sądowe

92

kary umowne
pozostałe
- przejściowe różnice
-- zwiększające podstawę opodatkowania
bonusy

1

10

-435

-907

791

495

480

korekty sprzedaży po dniu bilansowym
niezrealizowane różnice kursowe
utworzenie odpisów aktualizujących majątek obrotowy

27

27

7

11

13

87

2

96

amortyzacja nkup
utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
odpisy aktualizujące należności
wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych

102

pozostałe rezerwy

32

niewypłacone wynagrodzenia

16

niewypłacone składki ZUS

201

pozostałe

172

1

odsetki i prowizje

13

-- zmniejszające podstawę opodatkowania

1 226

1 402

15

90

3

93

289

310

odsetki i prowizje zapłacone
rozwiązanie odpisów aktualizujących
zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze
wykorzystanie odpisów aktualizujących zapasy
dotacje ZARR, PARR
odpisy aktualizujące należności (upodatkowienie)
niezrealizowane różnice kursowe

17

6

nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową

205

210

bonusy naliczone

448

475

77

35

172

164

4 630

4 876

880

927

-5

-5

875

922

875

922

pozostałe
wypłacone wynagrodzenia

19

wypłacone składki ZUS
- odliczenia od dochodu straty z lat ubiegłych
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
4. Podatek dochodowy według stawki 19%
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość
firmy
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NOTA 29
29. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

107

172

107

172

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej
lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
- z tytułu ulg inwestycyjnych
Podatek dochodowy odroczony, razem

NOTA 30
Zysk na akcję obliczono jako iloczyn zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego przez
średnioważoną liczbę akcji.
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK

Megaron S.A.

III. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA 31.1
31.1 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

31.12.2016

31.12.2015

Środki pieniężne w kasie

1

Środki pieniężne na rachunkach a vista

4 631

Lokaty o terminie wymagalności do 3 miesięcy

1 934
2 513

Inne aktywa
Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, razem

4 631

4 447

NOTA 31.2
31.2 OBJAŚNIENIE RÓŻNIC MIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH
POZYCJI A ZMIANAMI WYKAZANYMI W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH

31.12.2016

31.12.2015

Bilansowa zmiana stanu rezerw

156

-74

Zmiana stanu rezerw wykazana w rachunku przepływów pieniężnych

156

-74

Bilansowa zmiana stanu zapasów

-37

-258

Zmiana stanu zapasów wykazana w rachunku przepływów pieniężnych

-37

-258

Bilansowa zmiana stanu należności

-303

974

Zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych

-303

974

-193

515

-1 183

314

991

201

-179

177

Objaśnienie różnicy

Objaśnienie różnicy

Objaśnienie różnicy
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek, wykazana w
rachunku przepływów pieniężnych
Objaśnienie różnicy
- Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych
- Zobowiązania z tytułu nie wypłaconych dywidend

1 161
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- Zmiana stanu zobowiązań leasingowych

-24

71

33

-47

Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-321

-145

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych

-321

-145

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych

184

1 071

Zmiana stanu środków pieniężnych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych

184

1 071

- Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych

Objaśnienie różnicy

Objaśnienie różnicy

Szczecin, dnia 25.04.2017
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DODATKOWE INFORMACJE
I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

Megaron S.A.

I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

Wyszczególnienie (w tys. złotych)

Aktywa
finansowe
przeznaczone
do obrotu

Stan na 31.12.2015 roku

Pożyczki
udzielone

Aktywa
finansowe
utrzymywane
do terminu
wymagalności

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaży

45

Zwiększenia, w tym:
- nabycie, założenie, zaciągnięcie, udzielenie
-odsetki
Zmniejszenia, w tym:
- zbycie, rozwiązanie, spłata, zmiana prezentacji, aport

45
45

- odsetki
- wycena bilansowa
- odpis aktualizujący
Stan na 31.12.2016 roku

0

Informacje o zobowiązania finansowych zamieszczono w odpowiednich dodatkowych notach objaśniających
do bilansu. Zobowiązania finansowe są w Spółce wyceniane w skorygowanej cenie nabycia.

I.1.2. DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZOBOWIĄZANIACH
WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ EMITENTA GWARANCJACH I
PORĘCZENIACH (TAKŻE WEKSLOWYCH)
Spółka nie posiada zobowiązania warunkowych.
I.1.3. DANE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I
BUDOWLI
Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z
tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Strona 50

I.1.4. INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W
DANYM OKRESIE LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W NASTĘPNYM OKRESIE
Spółka w bieżącym okresie nie dokonała zaniechania działalności i nie przewiduje takiego działania w
następnym okresie.

I.1.5. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA
WŁASNE POTRZEBY
Spółka nie wytwarzała środków trwałych we własnym zakresie i na własne potrzeby. Wszystkie środki
trwałe pochodzą z zakupu.
I.1.6. PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ PLANOWANE W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 12
MIESIĘCY OD DNIA BILANSOWEGO NAKŁADY INWESTYCYJNE, W TYM NIEFINANSOWE AKTYWA
TRWAŁE
Wyszczególnienie (w tys. złotych)

Bieżący rok

Plany na rok następny

1 587

4 000

Nakłady na ochronę środowiska
Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe

W celu zwiększenia bieżących możliwości produkcyjnych w 2017r. Spółka planuje ponieść nakłady na
rozbudowę hali produkcyjnej, linii technologicznej a także laboratorium.
I.1.7. ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ
RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI
Nie wystąpiły takie transakcje
I.1.8. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI
Nie dotyczy
I.1.9. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU
Przeciętne zatrudnienie etatowo

01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2015

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

17

16

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych

61

59

Zatrudnienie razem

78

75
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I.1.10. INFORMACJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI
WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE NALEŻNYCH DLA KAŻDEJ Z OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCHEMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA

Wynagrodzenia wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających lub nadzorujących (w tys. złotych)

01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2015

616

745

467

376

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tyt. pełnienia funkcji Członka
Zarządu
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tyt. umowy o pracę:


Piotr Sikora



Jacek Zieziulewicz



Krzysztof Koroch

272

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tyt. pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej:

149

97

51

81

17

26



Adamowicz Mariusz



Koroch Krzysztof



Parszewski Mieszko

11

18



Mielczarek Arkadiusz

6

9



Sikora Piotr



Sikora Mariusz

11



Żywotko Mieczysław

6

10

7
11

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tyt. umowy o pracę
Dywidenda wypłacona akcjonariuszom będącym Członkami Rady Nadzorczej
Dywidenda wypłacona akcjonariuszom będącym Członkami Zarządu

1725

2291

Razem wynagrodzenia

2 392

3 117

I.1.11. INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POŻYCZEK,
GWARANCJI, PORĘCZEŃLUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH O ŚWIADCZEŃ NA RZECZ
EMITENTA
Nie wystąpiły

I.1.12. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACONYM LUB NALEŻNYM
ZA ROK OBROTOWY

Informacja o wynagrodzeniu

2016

2015

10.06.2016

19.06.2015

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie roczne [w zł]

18 000

16 500

Pozostałe usługi-limit kosztów dojazdu [w zł]

4 200

3 500

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie śródroczne [w zł]

10 000

9 500

Data zawarcia umowy
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I.1.13. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES
Nie wystąpiły
I.1.14. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM,
A NIE UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Nie wystąpiły

I.1.15 INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, KTÓRE MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB
WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY
JEDNOSTKI
Nie wystąpiły

I.1.16. INFORMACJE O RELACJACH MIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A EMITENTEM ORAZ O
SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJĘCIA AKTYWÓW I PASYWÓW
Nie wystąpiły

I.1.17. SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DANE PORÓWNYWALNE SKORYGOWANE ODPOWIEDNIM
WSKAŹNIKIEM INFLACJI
Nie dotyczy
I.1.18. ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI
SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI
Nie dotyczy - Spółka nie publikowała raportu za IV kwartał 2016 r.
I.1.19. ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBU
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, DOKONANYCH W STOSUNKU DO
POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO (LAT OBROTOWYCH) ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ
WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NASYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I
FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ
Nie wystąpiły
I.1.20. DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH
TYMSKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄI FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ
WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ
Nie wystąpiły

I.1.21. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA
DZIAŁALNOŚCI, OPIS TYCH NIEPEWNOŚCI ORAZ STWIERDZENIE, ŻE TAKA NIEPEWNOŚĆ
WYSTĘPUJE ORAZ WSKAZANI, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA KOREKTY Z TYM
ZWIĄZANE
Nie występuje niepewność możliwości kontynuowania działalności.
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I.1.22. SPRAWOZDANIA FINANSOWE – ŁĄCZENIE PODMIOTÓW
Nie wystąpiło łączenie spółek.
I.1.23. W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM DO WYCENY
UDZIAŁÓW I AKCJI W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – METODY PRAW WŁASNOŚCI –
NALEŻY PRZEDSTAWIĆ SKUTKI, JAKIE SPOWODOWAŁOBY JEJ ZASTOSOWANIE ORAZ WPŁYW NA
WYNIK FINANSOWY
Spółka nie posiada akcji i udziałów. Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak
również jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlega konsolidacji.

I.1.24. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE – SKUTKI NIE PORZĄDZANIA
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Nie dotyczy.

Szczecin, dnia 25.04.2017
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I. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu „MEGARON” Spółka Akcyjna
Przedmiot badania
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego „MEGARON” Spółka
Akcyjna (dalej: Spółka lub Jednostka), z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f
(kod pocztowy: 70-892, Szczecin), na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania
finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych
za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.
Odpowiedzialność kierownictwa
Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną
prezentację zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1047, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje
za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej
jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o
na podstawie przeprowadzonego przez nas badania.

tym

sprawozdaniu finansowym

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy zgodnie z :


postanowieniami rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,



krajowymi standardami rewizji finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania IAASB. Standardy te wymagają przestrzegania wymogów etycznych
oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać
wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego
zniekształcenia.

HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k.
(wcześniej: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.)
ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000380052
REGON: 142839770, NIP: 521-359-69-82, Komplementariusz: HLB M2 Sp. z o.o.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych numer 3697
Zarząd Komplementariusza: Maciej Czapiewski – Prezes Zarządu,
Marek Dobek – Wiceprezes Zarządu, Aleksandra Motławska – Członek Zarządu.
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Badanie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania
kwot i ujawnień zawartych w sprawozdaniach finansowych. Dobór procedur zależy
od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia
sprawozdań finansowych spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego
ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie
dotyczącym sporządzania przez jednostkę sprawozdań finansowych, w celu
zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś
wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje też
ocenę odpowiedniości zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalności
ustalonych przez kierownictwo wartości szacunkowych, prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego, jak również
ogólną ocenę prezentacji sprawozdań finansowych.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
podstawę do wyrażenia opinii.
Opinia o sprawozdaniu finansowym
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:


przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień
31 grudnia 2016 roku, oraz jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy
o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,



zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,



jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa
i statutem.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania
z działalności.
Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą o rachunkowości
oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Kierownik Jednostki.
Ponadto Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej jednostki są zobowiązani
do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane
w ustawie o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 133 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem
Ministra Finansów”.
Naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania
finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie
czy informacje w nim zawarte są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu
finansowym oraz czy uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości
oraz rozporządzenia Ministra Finansów. Naszym obowiązkiem było także złożenie
oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas
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badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne
zniekształcenia.
Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają
postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów
i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto,
w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania
finansowego nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności.
Naszym zdaniem oświadczenie Jednostki o stosowaniu ładu korporacyjnego zawiera
wszystkie informacje zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów
lub w regulaminach wydanych na podstawie art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w regulaminach wydanych na podstawie
art. 61 tej ustawy (Dz.U. 2016, poz. 1639). Ponadto określone informacje wskazane w tych
przepisach lub regulaminach są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami
oraz z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Maciej Czapiewski

Marek Dobek

Kluczowy Biegły Rewident
przeprowadzający badanie
w imieniu HLB M2 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k.
(dawniej: HLB M2 Audyt Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.)
wpisany na listę biegłych rewidentów pod
numerem 10326

Wiceprezes Zarządu Komplementariusza
HLB
M2
Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k.
(dawniej:
HLB
M2
Audyt
Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.)
Podmiot
uprawniony
do
badania
sprawozdań finansowych, wpisany na listę
podmiotów uprawnionych do badania pod
numerem 3697

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 roku
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II. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
II.1. CZĘŚĆ OGÓLNA
II.1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE BADANĄ JEDNOSTKĘ
Pełna nazwa Jednostki:
Forma prawna:
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:
Telefon:
Faks:
Poczta elektroniczna:
Adres www:

MEGARON Spółka Akcyjna
Spółka Akcyjna
Pyrzycka 3 E,F
Szczecin
70-892
Szczecin
+48914664540
+48914664541
megaron@megaron.com.pl
megaron.com.pl
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
11.03.2008
0000301201
810403202
8520508938
23.52.Z Produkcja wapna i gipsu

Sąd rejestrowy:
Data wpisu do rejestru:
Numer wpisu do rejestru:
Regon:
NIP:
Przedmiot działalności wg PKD
Kapitał podstawowy na dzień
bilansowy 540 tys. złotych
Kapitał własny na dzień
bilansowy 21 565 tys. złotych
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada
Władze Jednostki Nadzorcza, Zarząd

II.1.1.1. Zasadniczy i rzeczywisty przedmiot działalności Spółki zgodnie ze statutem,
zgłoszony do rejestru:
II.1.1.1.1. 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu.
II.1.1.2. Właściciele Spółki w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego:
II.1.1.2.1. Piotr Sikora – 60,99% udziału w kapitale Spółki i 64,52% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
II.1.1.2.2. Andrzej Zdanowski – 21,30% udziału w kapitale Spółki i 21,35% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
II.1.1.2.3. Adam Sikora – 9,26% udziału w kapitale Spółki i 9,38% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k.
(wcześniej: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.)
ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; KRS: 0000380052
REGON: 142839770, NIP: 521-359-69-82, Komplementariusz: HLB M2 Sp. z o.o.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych numer 3697
Zarząd Komplementariusza: Maciej Czapiewski – Prezes Zarządu,
Marek Dobek – Wiceprezes Zarządu, Aleksandra Motławska – Członek Zarządu.
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II.1.1.2.4. Pozostali – 8,45% udziału w kapitale Spółki i 4,75% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
II.1.1.3. Nie wystąpiły zmiany w strukturze własności w badanym okresie i do dnia wydania
opinii.
II.1.1.4. Spółka nie należy do Grupy Kapitałowej.
II.1.1.5. Zarząd Spółki w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego:
II.1.1.5.1. Piotr Andrzej Sikora – Prezes Zarządu.
II.1.1.6. Zmiany w Zarządzie Jednostki w badanym okresie oraz do dnia zakończenia
badania:
II.1.1.6.1. W dniu 19 lutego 2016 roku Pan Krzysztof Koroch złożył rezygnację
z pełnionej przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień złożenia.
II.1.2. INFORMACJA O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK POPRZEDNI
II.1.2.1. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało poddane badaniu przez biegłego
rewidenta. Badanie przeprowadził Maciej Czapiewski, biegły rewident nr 10326, działający
w imieniu HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3697. O sporządzonym
sprawozdaniu finansowym za rok 2015 wydano opinię bez zastrzeżeń i uwag
objaśniających.
II.1.2.2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało zatwierdzone przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 3/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku.
II.1.2.3. Wynik finansowy z lat ubiegłych rozliczono w księgach zgodnie z uchwałą nr
8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2016 roku,
przeznaczając zysk za rok 2015 na:
- dywidendy dla akcjonariuszy
- kapitał rezerwowy

3 510 000,00 złotych
967 972,56 złotych.

II.1.2.4. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Jednostka złożyła w Sądzie Rejonowym
Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 29 czerwca 2016 roku.
II.1.3. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY I KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
II.1.3.1. Badanie przeprowadziła firma HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tax & Audit Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-521,
Warszawa), przy ul. Rakowieckiej 41/27 (nr 3697 na liście podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych). W imieniu podmiotu uprawnionego badaniem
kierował kluczowy biegły rewident Maciej Czapiewski nr 10326.
II.1.3.2. HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp.k. (dawniej:
HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) została wybrana
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego uchwałą nr 11/05/2016/RN-P
Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2016 roku. Badanie przeprowadzono na podstawie
umowy nr 009/C/2016/SK zawartej w dniu 10 czerwca 2016 roku pomiędzy badaną
Jednostką a HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k.
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II.1.3.3. HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k., kluczowy
biegły rewident kierujący badaniem oraz inne osoby uczestniczące w badaniu spełniają
wymogi określone w art. 56 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1000), dotyczące bezstronności
i niezależności od badanej Jednostki.
II.1.3.4. Badanie przeprowadzono w terminie od 28 listopada 2016 roku
do 25 kwietnia 2017 roku. Badanie wstępne przeprowadzono w siedzibie Spółki w terminie
od 28 listopada 2016 roku do 1 grudnia 2016 roku. Badanie właściwe przeprowadzono
w siedzibie Spółki w terminie od 27 marca 2017 roku do 31 marca 2017 roku.
II.1.4. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEGO BADANIA
II.1.4.1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy w oparciu o:
II.1.4.1.1. przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047), zwaną dalej ustawą o rachunkowości,
II.1.4.1.2. krajowe standardy rewizji finansowej w brzmieniu Międzynarodowych
Standardów Badania IAASB.
II.1.5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I CEL BADANIA
II.1.5.1. Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym
na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Zgodnie z ustawą o rachunkowości
do opinii załączamy również niniejszy raport.
II.1.5.2. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego
rzetelną prezentację zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
Kierownik jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje
za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
II.1.5.3. Zgodnie z ustawą o rachunkowości kierownik jednostki oraz członkowie rady
nadzorczej jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe
spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
II.1.5.4. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości
sprawozdania finansowego przedłożonego do badania oraz, iż pomiędzy dniem
bilansowym a dniem zakończenia badania nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby wpływać
istotnie na sytuację finansową i majątkową Spółki, a które nie zostały ujęte w zbadanym
sprawozdaniu finansowym.
II.1.5.5. Kierownictwo badanej Jednostki udostępniło żądane w czasie badania dane,
informacje, wyjaśnienia i oświadczenia niezbędne do formalno-prawnej i merytorycznej
oceny sprawozdania finansowego za 2016 rok. Nie wystąpiły ograniczenia zakresu
badania.
II.1.5.6. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów
badania kwot i ujawnień zawartych w sprawozdaniach finansowych. Dobór procedur zależy
od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia
Dotyczy: „MEAGARON” Spółka Akcyjna
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sprawozdań finansowych spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego
ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie
dotyczącym sporządzania przez jednostkę sprawozdań finansowych, w celu
zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś
wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje też
ocenę odpowiedniości zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalności
ustalonych przez kierownictwo wartości szacunkowych, prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego, jak również
ogólną ocenę prezentacji sprawozdań finansowych.
II.1.5.7. W badaniu poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiąg
rachunkowych posłużyliśmy się próbkami rewizyjnymi, na podstawie których
wnioskowaliśmy o poprawności badanych pozycji. Badanie ograniczone do wybranych
prób zastosowaliśmy również w odniesieniu do rozrachunków publiczno-prawnych,
w związku, z czym mogą wystąpić różnice pomiędzy ustaleniami zawartymi w niniejszym
raporcie a wynikami ewentualnych kontroli przeprowadzonych metodą pełną.
II.1.5.8. Nie stanowiło przedmiotu badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogły
stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego organy.
Przedmiotem badania nie były również inne nieprawidłowości, które mogły wystąpić
poza systemem rachunkowości badanej Jednostki.
II.1.5.9. W trakcie badania nie stwierdziliśmy zjawisk w systemie rachunkowości
wskazujących na naruszenie prawa lub statutu Spółki.
II.1.6. DANE IDENTYFIKUJĄCE ZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
II.1.6.1. Zbadane sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia do sprawozdania
finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, rachunku zysków
i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów
pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
oraz dodatkowych informacji i objaśnień, prezentujących wartości zgodne z przytoczonymi
w części analitycznej niniejszego raportu.
II.1.6.2. Jednostka sporządziła sprawozdanie z działalności w roku obrotowym, które
dołączyła do sprawozdania finansowego.
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II.2. CZĘŚĆ ANALITYCZNA
II.2.1. BILANS
2016-12-31
Aktywa

2015-12-31

struktura
(%)

tys. zł

struktura
(%)

tys. zł

Dynamika
2016/2015
(%)

17 752
119
17 477
30
0

58,7%
0,4%
57,8%
0,1%
0,0%

17 951
129
17 706
9
0

59,9%
0,4%
59,1%
0,0%
0,0%

-1,1%
-7,4%
-1,3%
234,8%
0,0%

3. Inwestycje krótkoterminowe

125
12 470
1 960
5 680
4 631

0,4%
41,3%
6,5%
18,8%
15,3%

108
12 000
1 924
5 398
4 492

0,4%
40,1%
6,4%
18,0%
15,0%

16,7%
3,9%
1,9%
5,2%
3,1%

4. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

199

0,7%

186

0,6%

7,2%

0
0
30 223

0,0%
0,0%
100,0%

0
0
29 951

0,0%
0,0%
100,0%

0,0%
0,0%
0,9%

A. AKTYWA TRWAŁE
1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ
(FUNDUSZ) PODSTAWOWY
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

Aktywa razem:

2016-12-31
Pasywa
A. KAPITAŁ WŁASNY
1. Kapitał (fundusz) podstawowy
2. Kapitał (fundusz) zapasowy
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny
4. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
6. Zysk (strata) netto
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
1. Rezerwy na zobowiązania
2. Zobowiązania długoterminowe
3. Zobowiązania krótkoterminowe
4. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem:
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2015-12-31

struktura
(%)

tys. zł

struktura
(%)

tys. zł

Dynamika
2016/2015
(%)

21 565
540
10 074

71,4%
1,8%
33,3%

20 934
540
10 074

69,9%
1,8%
33,6%

3,0%
0,0%
0,0%

2

0,0%

2

0,0%

0,0%

8 266
0
3 844

27,3%
0,0%
12,7%

7 298
0
4 478

24,4%
0,0%
15,0%

13,3%
0,0%
-14,2%

-1 161

-3,8%

-1 458

-4,9%

-20,4%

8 658
666
15
4 311
3 666
30 223

28,6%
2,2%
0,0%
14,3%
12,1%
100,0%

9 017
510
47
4 504
3 955
29 951

30,1%
1,7%
0,2%
15,0%
13,2%
100,0%

-4,0%
30,6%
-69,2%
-4,3%
-7,3%
0,9%
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II.2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wyszczególnienie

01.01.2016 - 31.12.2016
tys. zł

struktura (%)

01.01.2015 - 31.12.2015
tys. zł

struktura (%)

Dynamika
2016/2015
(%)

2. Koszty działalności operacyjnej

39 481
35 014

100,0%
88,7%

41 745
36 469

100,0%
87,4%

-5,4%
-4,0%

3. Zysk (strata) ze sprzedaży

4 468

11,3%

5 276

12,6%

-15,3%

594
292

1,5%
0,7%

932
651

2,2%
1,6%

-36,2%
-55,1%

- w tym odsetki

4 770
65
9
9

12,1%
0,2%
0,0%
0,0%

5 556
33
17
3

13,3%
0,1%
0,0%
0,0%

-14,2%
97,6%
-48,5%
172,2%

9. Zysk (strata) brutto

4 826

12,2%

5 572

13,3%

-13,4%

982

2,5%

1 094

2,6%

-10,2%

0
3 844

0,0%
9,7%

0
4 478

0,0%
10,7%

0,0%
-14,2%

1. Przychody netto ze sprzedaży

4. Pozostałe przychody operacyjne
5. Pozostałe koszty operacyjne
6. Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
7. Przychody finansowe
8. Koszty finansowe

10. Podatek dochodowy
11. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)
12. Zysk / Strata netto

II.2.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH UPROSZCZONY
Wyszczególnienie

01.01.2016 - 31.12.2016
tys. zł

1. Wynik finansowy
2. Korekty razem
3. Przepływy z działalności
operacyjnej
4. Wpływy z działalności
inwestycyjnej
5. Wydatki na działalności
inwestycyjnej
6. Przepływy z działalności
inwestycyjnej
7. Wpływy z działalności
finansowej
8. Wydatki na działalności
finansowej
9. Przepływy z działalności
finansowej
10. Przepływy pieniężne netto
razem
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struktura (%)

01.01.2015 - 31.12.2015
tys. zł

struktura (%)

Dynamika
2016/2015
(%)

3 844
68

100,0%
1,8%

4 478
2 480

100,0%
55,4%

-14,2%
-97,2%

3 912

101,8%

6 957

155,4%

-43,8%

130

3,4%

522

11,7%

-75,0%

-1 775

-46,2%

-2 114

-47,2%

-16,1%

-1 644

-42,8%

-1 591

-35,6%

3,3%

0

0,0%

0

0,0%

0,0%

-2 084

-54,2%

-4 295

-95,9%

-51,5%

-2 084

-54,2%

-4 295

-95,9%

-51,5%

184

4,8%

1 071

23,9%

-82,8%
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II.2.4. ANALIZA WSKAŹNIKOWA
II.2.4.1. Wskaźniki rentowności
Wskaźnik

Formuła wskaźnika
Wynik na sprzedaży/Przychody ze
sprzedaży
Wynik brutto/Przychody ze
sprzedaży
Wynik netto/Przychody ze sprzedaży
Wynik netto/Średnia wartość
aktywów ogółem
Wynik netto/Średnia wartość kapitału
własnego bez zysku

Zalecane

2016

2015

2014

max

11,3%

12,6%

10,6%

max

12,2%

13,3%

12,0%

max

9,7%

10,7%

9,6%

max

12,8%

15,0%

13,6%

max

19,9%

24,1%

22,8%

Zaleca
ne

2016

2015

2014

1,4-2,0

2,85

2,62

2,88

0,8-1,0

2,39

2,20

2,46

>1,0

2,63

1,90

1,90

max

4 493,4

3 540,4

3 575,1

max

14,9%

11,8%

12,1%

-

34,0

33,9

37,8

-

23,0

27,7

31,4

Formuła wskaźnika

Zaleca
ne

2016

2015

2014

Obrotowość aktywów

Przychody ze sprzedaży/Średnia wartość
aktywów ogółem

max

1,3

1,4

1,4

Obrotowość
rzeczowego majątku
trwałego

Przychody ze sprzedaży/Średnia wartość
rzeczowego majątku trwałego

max

2,2

2,4

2,3

Rotacja zapasów
materiałów w dniach

(Średnia wartość materiałów*365)/(Koszty
zużycia materiałów + wartość sprzedanych
materiałów)

min

16,5

15,0

24,2

(Średnia wartość półproduktów i produkcji w
toku*365)/ Wartość sprzedanych produktów

min

7,0

6,0

2,6

(Średnia wartość wyrobów gotowych*365)/
Wartość sprzedanych produktów

min

11,1

9,3

7,1

Rentowność sprzedaży
Rentowność brutto sprzedaży
Rentowność netto sprzedaży
Rentowność netto aktywów
Rentowność netto kapitału
własnego

II.2.4.2. Wskaźniki płynności finansowej
Wskaźnik

Płynność bieżąca

Płynność szybka
Pokrycie zobowiązań
handlowych
należnościami
Kapitał pracujący
Udział kapitału
pracującego w
aktywach
Przeciętny okres spływu
należności w dniach
Przeciętny okres
trwania zobowiązań z
tytułu dostaw i usług w
dniach

Formuła wskaźnika
(Zapasy + należności krótkoterminowe + środki
pieniężne + rozliczenia międzyokresowe
generujące wpływy gotówkowe)/(Zobowiązania
krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe
generujące wydatki)
(Należności krótkoterminowe + krótkoterminowe
aktywa finansowe + rozliczenia międzyokresowe
generujące wpływy gotówkowe)/(Zobowiązania
krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe
generujące wydatki)
(Należności z tytułu dostaw i
usług/Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Majątek obrotowy - zobowiązania
krótkoterminowe - rozliczenia międzyokresowe
pasywne
(Majątek obrotowy - zobowiązania
krótkoterminowe - rozliczenia międzyokresowe
pasywne)/Suma bilansowa
(Średnia wartość należności z tytułu dostaw i
usług*365)/(Przychody ze sprzedaży + podatek
od towarów i usług należny)
(Średnia wartość zobowiązań z tytułu dostaw i
usług*365)/(Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja - Koszty pracy - Podatki i opłaty +
Podatek od towarów i usług naliczony przy
zakupach)

II.2.4.3. Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów
Wskaźnik

Rotacja zapasów
półproduktów i
produkcji w toku w
dniach
Rotacja wyrobów
gotowych w dniach
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Wskaźnik
Rotacja zapasów
towarów w dniach
Przychodowość
pracownika w tys. zł

Formuła wskaźnika
(Średnia wartość towarów*365)/Wartość
sprzedanych towarów
Przychody ze sprzedaży/Przeciętna liczba
zatrudnionych w etatach

Zaleca
ne

2016

2015

2014

min

38,8

16,1

43,8

max

506,2

556,6

554,3

II.2.4.4. Wskaźniki finansowania działalności
Zaleca
ne

2016

2015

2014

>30%

71,4%

69,9%

70,1%

>45%

249,1%

232,2%

234,4%

Długoterminowe pasywa/(Aktywa trwałe +
Należności o wymagalności pow. 12m.)

>100%

143,7%

139,7%

139,6%

Długoterminowe pasywa/Pasywa ogółem

max

84,4%

83,8%

83,7%

Wskaźnik

Formuła wskaźnika

Finansowanie kapitałem
własnym

(Kapitał własny - należne wpłaty na kapitał
podstawowy - udziały własne)/Pasywa ogółem
(Kapitał własny - należne wpłaty na kapitał
podstawowy - udziały własne)/Zobowiązania i
rezerwy na zobowiązania

Pokrycie zobowiązań
kapitałem własnym
Pokrycie aktywów
długoterminowych
kapitałem
długoterminowym
Trwałość źródeł
finansowania

II.2.5. KOMENTARZ DO CZĘŚCI ANALITYCZNEJ
II.2.5.1. Przychody ze sprzedaży Spółki w 2016 roku zmalały względem roku 2015 o 5,4%
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów podstawowej działalności operacyjnej o 4,0%,
co przyczyniło się do spadku zysku ze sprzedaży spółki o 15,3%, oraz zysku netto
o 14,2%. Wyniki te zdecydowały o obniżeniu rentowności na wszystkich poziomach
analizy.
II.2.5.2. Suma bilansowa w 2016 roku osiągnęła wartość 30 223 tys. zł i nieznacznie uległa
podwyższeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (o 0,9%).
II.2.5.3. Wartość kapitału pracującego uległa poprawie w badanym okresie w porównaniu
do 2015 roku (z 3 540,4 tys. zł do 4 493,4 tys. zł). Oznacza to, że płynność spółki uległa
dalszej poprawie.
II.2.5.4. Struktura źródeł finansowania działalności Spółki uległa w roku badanym jedynie
niewielkim zmianom, co świadczy o jej stabilizacji a wysokie wartości wskaźników
finansowania wskazują na jej wysokie bezpieczeństwo.
II.2.6. OCENA ZASADNOŚCI ZAŁOŻENIA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI
II.2.6.1. W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, w tym analizy
sytuacji finansowej Jednostki, nie stwierdziliśmy zagrożenia kontynuacji działalności w roku
następnym po badanym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź
istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.
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II.3. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
II.3.1. OCENA PRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI
II.3.1.1. Jednostka posiada dokumentację wymaganą
o rachunkowości zatwierdzoną przez Zarząd Spółki.

przepisami

art.

10 ustawy

II.3.1.1.1. Kierownictwo Jednostki zapewniło w istotnych aspektach porównywalność
danych finansowych za wszystkie okresy zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym.
II.3.1.2. Księgi rachunkowe na dzień 1 stycznia 2016 roku zostały prawidłowo otwarte
na podstawie zatwierdzonych sald końcowych na dzień 31 grudnia 2015 roku.
II.3.1.3. Księgi rachunkowe prowadzone są z użyciem systemu komputerowego Symfonia
FK w zakresie księgi głównej, dziennika, ksiąg pomocniczych oraz zestawienia obrotów
i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
II.3.1.4. Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób rzetelny, sprawdzalny i bieżący
a dokonane w nich zapisy są właściwie powiązane z dowodami księgowymi
oraz sprawozdaniem finansowym.
II.3.1.5. Dokumentacja operacji gospodarczych jest prawidłowa i spełnia wymogi ustawy
o rachunkowości.
II.3.1.6. Stosowane metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu przetwarzania
ich przy pomocy komputera są wystarczające dla zapewnienia ich bezpieczeństwa.
II.3.1.7. Dokumentacja księgowa, księgi
są chronione w sposób wystarczający.

rachunkowe

i

sprawozdania

finansowe

II.3.1.8. Jednostka przeprowadziła inwentaryzację składników aktywów i pasywów zgodnie
z wymogami zawartymi w ustawie o rachunkowości i prawidłowo rozliczyła w księgach
wyniki inwentaryzacji.
II.3.2. OCENA I CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
II.3.2.1. Na podstawie przeprowadzonych procedur badawczych, dokonanych w dużej
mierze metodą wyrywkową, oceniliśmy wykazane w bilansie salda w istotnych aspektach
jako realne oraz przychody i koszty jako ujęte w istotnych aspektach zgodnie z zasadą
memoriału i współmierności.
II.3.2.2. Rzeczowe aktywa trwałe.
II.3.2.2.1. Spółka w prawidłowy sposób ustala wartość początkową nabywanych
środków trwałych.
II.3.2.2.2. Środki trwałe amortyzowane są z uwzględnieniem przewidywanego okresu
ekonomicznej użyteczności (odrębnie ustalana jest stawka amortyzacyjna dla celów
bilansowych i podatkowych). Stawki amortyzacyjne zostały zweryfikowane w roku 2015.
Nie stwierdzono potrzeby zmiany okresu amortyzacji dla użytkowanych środków
trwałych.
II.3.2.2.3. Spółka korzysta z jednego środka trwałego na podstawie umowy leasingu
finansowego przyjętego do użytkowania dnia 9 kwietnia 2015 roku. Umowa leasingu
spełnia co najmniej jeden warunek określony w art. 3 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości,
dlatego będący jej przedmiotem środek trwały wykazano w aktywach tak jak własne
środki trwałe.
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II.3.2.2.4. . Środki trwałe w budowie obejmują głównie nakłady na rozbudowę biura,
instalację lekkich wypełniaczy. Spółka planuje zakończyć rozpoczęte nakłady i oddać
środki trwałe do używania w kolejnych okresach.
II.3.2.2.5. Nie stwierdziliśmy występowania maszyn nieużywanych lub takich, które
z innych powodów powinny być objęte odpisem aktualizującym.
II.3.2.3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
II.3.2.3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oszacowano prawidłowo.
Główne tytuły do utworzenia aktywów na odroczony podatek dochodowy stanowią
rezerwy na świadczenia pracownicze, niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS
oraz utworzone odpisy aktualizujące aktywa.
II.3.2.4. Zapasy.
II.3.2.4.1. Zapasy zostały poddane spisowi z natury według stanu na dzień bilansowy.
Uczestniczyliśmy w wybranych spisach z natury. Przebieg obserwowanych spisów
oceniamy jako prawidłowy. W księgach rozliczono stwierdzone różnice
inwentaryzacyjne.
II.3.2.4.2. Spółka właściwie ustala wartość początkową nabywanych składników
zapasów.
II.3.2.4.3. Dla wszystkich składników zapasów dokonaliśmy analizy okresu zalegania
w magazynach. W wyniku przeprowadzonej procedury i uzyskanych wyjaśnień nie
stwierdziliśmy potrzeby dokonania dodatkowych istotnych odpisów aktualizujących
wartość zapasów ze względu na okres zalegania.
II.3.2.4.4. Nie stwierdziliśmy, by istotne pozycje zapasów zostały po dniu bilansowym
zbyte poniżej ich wyceny bilansowej.
II.3.2.5. Należności z tytułu dostaw i usług.
II.3.2.5.1. Należności z tytułu dostaw i usług Spółka zinwentaryzowała według stanu
na dzień 30 listopada 2016 roku i uzyskano potwierdzenia dla 61,1% salda
z kontrahentami. Rozliczono stwierdzone różnice inwentaryzacyjne.
II.3.2.5.2. Przeprowadziliśmy procedurę niezależnego potwierdzenia należności z tytułu
dostaw i usług według ich stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Do dnia zakończenia
naszego badania otrzymaliśmy potwierdzenia stanowiące 90,9% wybranej przez nas
próby należności z tytułu dostaw i usług na dzień inwentaryzacji. Różnice pomiędzy
otrzymanymi potwierdzeniami a saldami wykazanymi w księgach rachunkowych zostały
przez Spółkę odpowiednio wyjaśnione i zaksięgowane.
II.3.2.5.3. Do dnia 24 marca 2017 roku otrzymano spłaty 89,3% salda należności
wykazanych na dzień bilansowy.
II.3.2.5.4. Dokonane przez Spółkę odpisy aktualizujące należności Spółki według naszej
oceny wystarczająco zabezpieczają ryzyko kredytowe, którym obciążona jest Spółka.
II.3.2.5.5. Należności w walutach obcych wyceniono prawidłowo według kursu
średniego NBP z dnia bilansowego.
II.3.2.6. Środki pieniężne.
II.3.2.6.1. Saldo środków pieniężnych w bankach zostało potwierdzone przez banki
na dzień bilansowy. Saldo środków pieniężnych w kasie zostało objęte spisem z natury
na dzień bilansowy. Środki pieniężne w walucie wyceniono według kursu średniego
na dzień bilansowy.
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II.3.2.7. Rozliczenia międzyokresowe czynne
II.3.2.7.1. Uznajemy za uzasadnione rozliczanie w czasie tytułów określonych
w notach nr 4.2 oraz 8 informacji dodatkowej. Przyjęto właściwy okres rozliczania.
II.3.2.8. Kapitał własny.
II.3.2.8.1. Wynik finansowy za rok 2015 przeznaczono, zgodnie z uchwałą nr 8/2016
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2016 roku, na dywidendę
dla
akcjonariuszy
(3 510 000,00 złotych)
oraz
na
kapitał
rezerwowy
(967 972,56 złotych). Zmiany kapitałów własnych prawidłowo zaprezentowano
w zestawieniu zmian w kapitałach własnych.
II.3.2.8.2. Nie stwierdzono błędów lub zmian polityki rachunkowości na tyle istotnych,
by wymagały ujęcia bezpośrednio w kapitałach własnych, z pominięciem wyniku
finansowego okresu.
II.3.2.9. Rezerwy na zobowiązania.
II.3.2.9.1. Spółka w prawidłowej wysokości oszacowała rezerwę na odroczony podatek
dochodowy. Głównym tytułem utworzenia rezerwy na odroczony podatek dochodowy
jest różnica między wartością podatkową (niższą) a bilansową (wyższą) środków
trwałych. Różnica wynika z zastosowania wyższych stawek amortyzacyjnych dla celów
bilansowych niż podatkowych oraz z szybszego rozliczania w koszty podatkowe
względem kosztów rachunkowych środków trwałych w leasingu. Innym znaczącym
tytułem dla utworzenia rezerwy jest naliczenie bonusów dotyczących roku 2016
a otrzymanych w roku 2017.
II.3.2.9.2. Rezerwy na odprawy emerytalne zostały oszacowane metodami
aktuarialnymi. Spółka prawidłowo obliczyła i ujęła rezerwę na niewykorzystane urlopy.
II.3.2.9.3. Nie stwierdziliśmy występowania
utworzenia dodatkowych rezerw.

sporów

sądowych

wymagających

II.3.2.10. Zobowiązania finansowe.
II.3.2.10.1. Saldo zobowiązań z tytułu umów leasingowych wykazane w pozycji „Inne
zobowiązania finansowe” obejmuje część kapitałową, jest zgodne z podpisanymi
umowami.
II.3.2.10.2. Podział zobowiązań finansowych na część długo- i krótkoterminową jest
prawidłowy.
II.3.2.11. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
II.3.2.11.1. Spółka potwierdzała zobowiązania z tytułu dostaw i usług według stanu
na dzień 30 listopada 2016 roku. Uzyskano potwierdzenia sald stanowiące 35,6% salda
zobowiązań na dzień ten dzień. Przeprowadziliśmy procedurę niezależnego
potwierdzenia wybranych sald zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2016
roku. Potwierdziliśmy w ten sposób zobowiązania stanowiące 70,2% bilansowej
wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Zbadana próbka potwierdziła,
że zobowiązania są w istotnych aspektach kompletne i ujawnione w prawidłowej
wysokości.
II.3.2.11.2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych wynikają
w istotnych aspektach ze złożonych deklaracji podatkowych i zostały prawidłowo
zinwentaryzowane.
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II.3.2.12. Przychody i koszty.
II.3.2.12.1. Wyrywkowa weryfikacja potwierdziła w istotnych aspektach kompletność,
właściwą prezentację i wycenę kosztów i przychodów wykazanych w rachunku zysków
i strat.
II.3.3. OCENA INFORMACJI DODATKOWEJ
II.3.3.1. Informacja dodatkowa składająca się z wprowadzenia do sprawozdania
finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień zawiera kompletne dane zgodne
z wymogami Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 133 z późn. zm.) i zgodne ze stanem faktycznym.
II.3.4. OCENA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
II.3.4.1. Do sprawozdania finansowego dołączono Sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku. Informacje zawarte w tym
sprawozdaniu z działalności pochodzące ze zbadanego przez nas sprawozdania
finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku są z nim zgodne.
Sprawozdanie z działalności Spółki w istotnych aspektach spełnia wymagania art. 49 ust.2
Ustawy o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst
jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 133 z późn. zm.). W świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu
uzyskanej podczas badania nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności istotnych
zniekształceń.
II.3.4.2. Oświadczenie Jednostki o stosowaniu ładu korporacyjnego zawiera wszystkie
informacje zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów
lub w regulaminach wydanych na podstawie art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w regulaminach wydanych na podstawie
art. 61 tej ustawy (Dz.U. 2016, poz. 1639). Ponadto określone informacje wskazane w tych
przepisach lub regulaminach są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami
oraz z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.
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II.4. UWAGI KOŃCOWE
II.4.1. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA
II.4.1.1. Otrzymaliśmy pisemne oświadczenie Zarządu Spółki, w którym Zarząd stwierdził,
że nie posiada wiedzy o jakichkolwiek naruszeniach prawa lub przepisów, które powinny
być uwzględnione przy sporządzaniu sprawozdania finansowego lub mogłyby stanowić
podstawę do uwzględnienia kosztów lub strat.
II.4.2. WYKORZYSTANIE PRAC NIEZALEŻNYCH SPECJALISTÓW
II.4.2.1. W trakcie naszego badania nie korzystaliśmy z wyników prac żadnych
zatrudnionych przez nas niezależnych specjalistów.

Maciej Czapiewski

Marek Dobek

Kluczowy Biegły Rewident
przeprowadzający badanie
w imieniu HLB M2 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k.
(dawniej: HLB M2 Audyt Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.)
wpisany na listę biegłych rewidentów pod
numerem 10326

Wiceprezes Zarządu Komplementariusza
HLB M2 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k.
(dawniej: HLB M2 Audyt Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.)
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych, wpisany na listę
podmiotów uprawnionych do badania pod
numerem 3697

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 roku
Sprawozdanie zawiera 18 stron.
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