
RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2020

Temat:  Zwołanie  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Spółki  Megaron  S.A.  na  dzień
29 czerwca 2020r.

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  29  czerwca  2020r.  (poniedziałek)
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
2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 rok.

7. Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  Rady Nadzorczej  z  działalności  w 2019 roku,
wraz  ze  sprawozdaniem  z  wyników  oceny  sprawozdania  Zarządu  z  działalności  Spółki,
sprawozdania  finansowego,  wniosku  Zarządu  co  do  sposobu  podziału  zysku  oraz  oceną
sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania
ryzykiem istotnym dla Spółki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.

9. Podjęcie  uchwały  w  przedmiocie  udzielenia  Prezesowi  Zarządu  Spółki  absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku.

10. Podjęcie  uchwał  w  przedmiocie  udzielenia  członkom  Rady  Nadzorczej  absolutorium
z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

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
8  czerwca  2020r.  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: 

 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
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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. 406 1

k.s.h.  na  szesnaście  (16)  dni  przed  datą  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia,  jest  dzień
13 czerwca 2020r.

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
02  czerwca  2020r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa
(tj.  nie  później  niż  w  dniu  15  czerwca  2020r.),  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  24,  25,  26  czerwca  2020r.  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. 
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.
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Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. 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.

Biuro Zarządu
Megaron S.A.

Szczecin, dnia  02 czerwca 2020r. 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEGARON S.A. 29 czerwca 2020r.

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

Na dzień 02 czerwca 2020r.,  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.



Projekt uchwały do pkt. 2
porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

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 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

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 2019
roku do 31 grudnia 2019 roku.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, wraz ze
sprawozdaniem  z  wyników  oceny  sprawozdania  Zarządu  z  działalności  Spółki,  sprawozdania
finansowego,  wniosku  Zarządu  co  do  sposobu  podziału  zysku  oraz  oceną  sytuacji  Spółki,
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
Spółki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.

9. Podjęcie  uchwały  w  przedmiocie  udzielenia  Prezesowi  Zarządu  Spółki  absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku.

10. Podjęcie  uchwał  w  przedmiocie  udzielenia  członkom  Rady  Nadzorczej  absolutorium
z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 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 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

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 2019 roku do
31 grudnia 2019 roku, składające się z:

 a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów
kwotą 38.721.547,00 zł.,

 b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.811.116,79 zł.,

 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 28 czerwca 2019r.

UCHWAŁA Nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

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 2019
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 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku

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 z działalności w 2019 roku, wraz z:
a) wynikiem oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
b) wynikiem oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
c) wynikiem oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok,
d) oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania

ryzykiem istotnym dla Spółki,
e) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2019 rok. 

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 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie podziału zysku za 2019 rok

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  przekazanie  zysku  netto  za  okres  od  1  stycznia  2019  roku  do  31  grudnia  2019  roku
w wysokości 2.811.116,79 złotych na kapitał rezerwowy, z możliwością dysponowania na cele wypłaty
dywidendy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.



Projekt uchwały do pkt. 9
porządku obrad Zwyczajnego

]Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
 z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

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 2018 roku do 12 sierpnia 2019 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 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

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 Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka
Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

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  Pani  Iwonie Kowalczyk  absolutorium z wykonywania  przez nią obowiązków członka Rady
Nadzorczej w okresie od 3 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:………………………..……….....................................………......................................

Adres:………………………………………………………….............................………….……..........................................

PESEL/REGON/KRS:……………………………………...........................….…………………..........................................

Tel. ......................................... adres e-mail:.............................................................................................................

I. DANE PEŁNOMOCNIKA:

1)

Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:………………………..……….....................................………......................................

Adres:………………………………………………………….............................………….……..........................................

PESEL/REGON/KRS:……………………………………...........................….…………………..........................................

Tel. ......................................... adres e-mail:.............................................................................................................

2)

Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:………………………..……….....................................………......................................

Adres:………………………………………………………….............................………….……..........................................

PESEL/REGON/KRS:……………………………………...........................….…………………..........................................

Tel. ......................................... adres e-mail:.............................................................................................................

 data, miejscowość podpis Akcjonariusza

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA 
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A.

  W DNIU 29 CZERWCA 2020 R.

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEGARON S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2020r. i stanowi materiał 
pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu 
spółek handlowych.

…........................................... …...........................................



□ Za

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR l/2020
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

□ Przeciw □ Wstrzymuję się

□ Zgłoszenie sprzeciwu

UCHWAŁA NR 2/2020
w sprawie przyjęcia porządku obrad

□ Przeciw □ Wstrzymuję się

□ Zgłoszenie sprzeciwu

UCHWAŁA NR 3/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

□ Przeciw □ Wstrzymuję się

□ Zgłoszenie sprzeciwu

UCHWAŁA NR 4/2020 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

□ Przeciw □ Wstrzymuję się

□ Zgłoszenie sprzeciwu



□ Za

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 5/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku

□ Przeciw □ Wstrzymuję się

□ Zgłoszenie sprzeciwu

UCHWAŁA NR 6/2020
w sprawie podziału zysku za 2019 rok

□ Przeciw □ Wstrzymuję się

□ Zgłoszenie sprzeciwu

UCHWAŁA NR 7/2020 
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

□ Przeciw □ Wstrzymuję się

□ Zgłoszenie sprzeciwu

UCHWAŁA NR 8/2020
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania obowiązków w 2019r.

□ Przeciw □ Wstrzymuję się

□ Zgłoszenie sprzeciwu



□ Za

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

□ Za

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 9/2020
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania obowiązków w 2019r.

□ Przeciw □ Wstrzymuję się

□ Zgłoszenie sprzeciwu

UCHWAŁA NR 10/2020
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania obowiązków w 2019r.

□ Przeciw □ Wstrzymuję się

□ Zgłoszenie sprzeciwu

UCHWAŁA NR 11/2020
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania obowiązków w 2019r.

□ Przeciw □ Wstrzymuję się

□ Zgłoszenie sprzeciwu

UCHWAŁA NR 12/2020
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania obowiązków w 2019r.

□ Przeciw □ Wstrzymuję się

□ Zgłoszenie sprzeciwu



□ Za

Liczba głosów Liczba głosów Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 13/2020
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania obowiązków w 2019r.

□ Przeciw □ Wstrzymuję się

□ Zgłoszenie sprzeciwu



























 

 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi,  
 
 

W imieniu Zarządu Megaron S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie  
z działalności Spółki za 2019 rok. Stanowi ono podsumowanie całorocznej pracy i wysiłków pracowników 
włożonych w budowanie pozycji Spółki oraz rozwijanie jej przewag konkurencyjnych na rynku krajowym i 
zagranicznym. 

Wynik roku 2019 zamknął się zyskiem w wysokości 2 811 tys. zł. Istotnym elementem wzmocnienia 
pozycji rynkowej w 2019 roku była kontynuacja działalności badawczo - rozwojowej, która koncentrowała się 
na poszukiwaniu i realizacji projektów zmierzających w kierunku poszerzenia oferty wyrobów oraz 
optymalizacji procesów wytwarzania.  

W roku 2019 Spółka realizowała projekty przy wsparciu Funduszy Unijnych, których  przedmiotem jest 
zakup infrastruktury B+R obejmującej urządzenia badawcze, pomiarowe, laboratoryjne oraz podjęcie 
szerokiego projektu badawczo-rozwojowego, mającego na celu wprowadzenie nowych technologii i 
produktów w zakresie działalności Spółki. 

Sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Nie mamy istotnych problemów z windykacją należności, a nasze 
zobowiązania regulujemy terminowo. Wskaźniki płynności kształtują się na  dobrym poziomie, co umożliwia 
również znaczącą działalność inwestycyjną. W minionym roku  realizowana była w szerokim stopniu rozbudowa 
zakładu produkcyjnego – modernizacja i rozbudowa istniejących hal produkcyjnych, budową laboratoriów 
kontenerowych oraz nowej linii technologicznej służącej do produkcji mieszanek cementowych. Prace 
inwestycyjne w 2020 roku zamierzamy finalizować . 

LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY I 
PARTNERÓW BIZNESOWYCH  

Megaron S.A. 

http://www.megaron.com.pl/flash2/flash_pl.htm


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 ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
ZA 2019 ROK 

 

 



Zarząd Megaron Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za 2019 rok, sporządzone 

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 marca 2018 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 2018 

roku poz. 757). 

 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 materiały budowlane (414) 

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. 

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. 

1.3. ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następującym składzie: 

Piotr Sikora  Prezes Zarządu 

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 

Mariusz Adamowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Mariusz Sikora Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 12.08.2019) 

Iwona Kowalczyk  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (do 03.09.2019) 

Arkadiusz Mielczarek Sekretarz Rady Nadzorczej 

Mieszko Parszewski Członek Rady Nadzorczej 

Mieczysław Żywotko 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 

1.4. ZMIANY W ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM SPÓŁKI ORAZ JEJ GRUPĄ 
KAPITAŁOWĄ 

W 2019 roku nie wystąpiły zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta. 

1.5. INFORMACJE O FIRMIE AUDYTORSKIEJ UPRAWNIONEJ DO BADANIA EMITENTA 

W dniu 24 maja.2019 roku Rada Nadzorcza Uchwałą nr 08/05/2019/RN dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych. W dniu 06.06.2019 roku Prezes Zarządu zawarł umowę z firmą audytorską B-think 

Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4063. Umowa 

dotyczyła dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego, sporządzonego za rok obrotowy kończący się 

31.12.2019 oraz 31.12.2020 roku oraz półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania  finansowego sporządzonego 

za okres kończący się 30.06.2019 oraz 30.06.2020 roku.

http://www.megaron.com.pl/
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Informacja o wynagrodzeniu 
 

2018 

 

2019 

Data zawarcia umowy 16.07.2018 16.07.2018 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie roczne [w 

zł] 
21 100 30 000 

Pozostałe usługi-limit kosztów dojazdu [w zł] 4 000 2 000 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie śródroczne 

[w zł] 
12 660 26 750 

 

 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  

Przychody ze sprzedaży w roku 2019 wyniosły 43 517 tys. zł, co w porównaniu do roku poprzedniego (przychody ze 

sprzedaży na poziomie 44 693 tys. zł) wskazuje na spadek przychodów o 2,63%. Koszty działalności podstawowej wyniosły 

40 473 tys. zł, a w porównaniu z rokiem poprzednim (40 296 tys. zł) wzrosły o 0,44 %. 

Poniżej przedstawione zostały podstawowe dane finansowe i wskaźniki Spółki. 

WYBRANE DANE FINANSOWE                                                                      
01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 31.12.2018 

w tys. zł w tys. EUR 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 43 517 44 693 10 116 10 474 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 475 4 637 808 1 087 

III. Zysk (strata) brutto 3 302 4 492 768 1 053 

IV. Zysk (strata) netto 2 811 3 276 653 768 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 7 289 8 394 1 694 1 967 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -5 546 -7 984 -1 289 -1 871 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej -1 269 -1 244 -295 -292 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 475 -834 110 -195 

IX. Aktywa, razem 38 722 33 442 9 093 7 777 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 479 18 010 4 809 4 188 
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XI. Zobowiązania długoterminowe 4 045 5 162 950 1 200 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 422 8 759 2 917 2 037 

XIII. Kapitał własny 18 243 15 431 4 284 3 589 

XIV. Kapitał zakładowy 540 540 127 126 

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)  1,04 1,21 0,24 0,28 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł / EUR)  1,04 1,21 0,24 0,28 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,76 5,72 1,59 1,33 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł/EUR) 6,76 5,72 1,55 1,33 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 
jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Wskaźnik rentowności Zalecane 2018 2019 
Rentowność działalności operacyjnej 
 

Max 10,2% 7,9% 

Rentowność brutto sprzedaży Max 10,1% 7,6% 

Rentowność netto sprzedaży Max 7,3% 6,5% 
Rentowność netto aktywów Max 9,8% 7,3% 
Rentowność netto kapitału własnego Max 21,2% 15,4% 

 

Wskaźnik płynności Zalecane 2018 2019 
Płynność bieżąca 1,4-2,0 1,10 0,80 
Płynność szybka 0,8-1,0 0,80 

 

0,58 
Pokrycie zobowiązań należnościami >1,0 0,77 0,51 

Sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2019 r. jest zgodna z wcześniej założonym planem finansowym. 

2.1. STRUKTURA SPRZEDAŻY I RYNKI ZBYTU 
2.1.1. 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)  Pod marką MEGARON: 

• Gładzie Gipsowe: Finisz Gs-1; Super Finisz Gt-120, Gładź Gipsowa Maszynowa Gv-10, Gładź Gipsowo – 

Polimerowa Professional Gv-15; 

• Gotowe Gładzie Polimerowe: Super Finisz Dv-20, Finisz Dv-21, Bezpyłowa Df-16, Lekka Dv-25; 

• Gipsy Szpachlowe: Francuski Gs-2, Szpachlowy Gs-,; Zbrojony Gs-10; 

• Dekoracyjne Papy w Płynie: Biała Uv-90, Ceglana Uv-213, Brązowa Uv-811, Grafitowa Uv-715; 
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• Kleje Gipsowe Gl-5; 

• Kleje Dyspersyjne Dekorfix Dw-13; 

• Emulsje Gruntujące Uniwersalna Dk-150. 

b) Pod marką ŚMIG: 

• Gładzie Gotowe: Biała Gotowa Gładź Szpachlowa A-2, Biała Gotowa Gładź Szpachlowa A-6, Biała 

Gotowa Gładź Malarska A-8; 

• Gładzie Gipsowe: Biała Gładź Szpachlowa Łatwoszlifowalna D-1, Biała Gładź Szpachlowa Wzmocniona 

D-2, Gładź Francuska D-7, Gładź Szpachlowa Łatwoszlifowalna E-1; 

• Masy Szpachlowe: Supermocna Masa Szpachlowa C-50; 

• Gipsy Szpachlowe Gips Szpachlowy Do Łączenia Płyt G-K Bez Taśmy D-3, Biały Gips Szpachlowy Do 

Łączenia Płyt G-K 60 Minut D-4; 

• Kleje Do Płytek Gotowe: Gotowy Klej Do Płytek Dekoracyjnych F-2; Gotowy Klej Do Płytek Klasy D1TE 

F-60; 

• Farby Renowacyjne: Wodoszczelna Farba Renowacyjna W-1, W-2, W-3, W-4; 

• Grunty: Grunt Uniwersalny K-15. 

c) Pod marką VAVA:  

• Gotowa gładź tynkowa biała super lekka V41; 

• Gotowa gładź tynkowa biała o podwyższonej wytrzymałości V42; 

• Gotowa gładź tynkowa biała V43; 

• Gotowy gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych V51; 

• Klej do płytek dekoracyjnych V61; 

• Gładź tynkowa biała V12; 

• Gładź tynkowa V14; 

• Gładź tynkowa biała V16; 

 
2.1.2. WARTOŚCIOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY 

 

 
2018 2019 

[tys. zł] [%] [tys. zł] [%] 

Gotowe masy i emulsje budowlane 23 035 52 24 992 57 

Suche prefabrykowane mieszanki 21 658 48 18 525 43 

RAZEM 44 693 100,00 43 517 100,00 
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2.1.3. ILOŚCIOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY 

 

 2018 2019 

[tony] [%] [tony] [%] 

Gotowe masy i emulsje budowlane 15 797 39,74 15 286 44,18 

Suche prefabrykowane mieszanki 23 957 60,26 19 317 55,82 

RAZEM 39 753 100,00 34 603 100,00 

 

Podstawowe produkty Spółki według kryterium wartości sprzedaży w 2019 roku to: 

• biała zaprawa szpachlowa ŚMIG A 2 – 22,96 % rocznej sprzedaży, 
• gładź gipsowa Megaron Gs-1 -   16,87 % rocznej sprzedaży. 

2.1.4. INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU 

Spółka prowadzi sprzedaż w kraju i na rynkach zagranicznych. 

 

 2018 2019 

[tys. zł] [%] [tys. zł] [%] 

Rynek krajowy 40 985 92 40 064 92 

Rynek zagraniczny 3 707 8 3 453 8 

RAZEM 44 693 100 43 517 100 

 

Najważniejsze terytorialnie rynki zbytu wg kryterium wielkości sprzedaży to: 

• w kraju - województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie; 
• za granicą - Wielka Brytania , Niemcy, Szwecja, Finlandia. 

Wartościowa struktura sprzedaży według kryterium odbiorców za 2019 rok przedstawia się następująco: 

• Castorama Polska Spółka z o.o. – 21,51 % rocznej sprzedaży; 
• Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. – 16,37 % rocznej sprzedaży; 
• Kontrahent C – 8,66 % rocznej sprzedaży; 
• Kontrahent D  – 7,55 % rocznej sprzedaży; 
• Pozostali   – 45,91 % rocznej sprzedaży. 

Z największymi odbiorcami Spółka ma zawarte umowy o współpracy określające szczegółowo warunki dostaw, 

terminy dostaw oraz terminy płatności. Spółka prowadzi politykę dywersyfikacji odbiorców. 
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2.2. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA 
2.2.1. 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 2019 według kryterium wartości zakupów to Nordkalk sp. z o.o., której udział w zaopatrzeniu 

spółki wyniósł 18,71% rocznych kosztów zaopatrzenia w surowce i komponenty  i osiągnęła 10,5% udziału  w przychodach 

ze sprzedaży ogółem. 

2.2.2.  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 dostawców określających 

warunki dostawy na określony okres (z reguły na rok kalendarzowy). 

Największy dostawca w 2019 według kryterium wartości zakupów to Jokey Poland Sp z o.o., której udział w zaopatrzeniu 

spółki wyniósł 23,03% rocznych kosztów zaopatrzenia w surowce i komponenty  i osiągnęła 12,13% udziału  w przychodach 

ze sprzedaży ogółem. 

2.3. REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH 

W okresie sprawozdawczym Emitent nie publikował prognoz finansowych. 

2.4. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI 

W raportowanym okresie emitent terminowo wywiązywał się ze wszystkich swoich istotnych zobowiązań. Nie ma 

problemów z dostępem do kredytów bankowych. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczną swoich 

odbiorców. Korzysta również z ubezpieczenia kredytów kupieckich. 

Obecna sytuacja finansowa Emitenta nadal jest dobra. Nie ma w tej chwili podstaw do obaw o pogorszenie sytuacji 

finansowej Emitenta w najbliższej przyszłości. 
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2.5. 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 2019 r. ważnym obszarem działań Emitenta była działalność inwestycyjna oraz badawczo – rozwojowa. Realizowane 

były prace związane ze stworzeniem nowoczesnego laboratorium i jego wyposażeniem, budową nowej linii produkcyjnej, 

a także bieżące prace badawcze mające na celu stworzenie nowatorskich produktów i poszerzenia asortymentu Spółki. 

2.6. 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. 

 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU SPÓŁKI ORAZ 
PERSPEKTYWY ROZWOJU JEJ DZIAŁALNOŚCI Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU EMITENT 
JEST NA NIE NARAŻONY 

3.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z MAKROOTOCZENIEM 
3.1.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ POLSKI 

Głównymi czynnikami makroekonomicznymi mającymi wpływ na działalność Emitenta są: 

• kondycja sektora budownictwa kubaturowego a zwłaszcza budownictwa mieszkaniowego; 
• aktualny i perspektywiczny wzrost PKB; 
• aktualny i perspektywiczny poziom dochodów konsumentów; 
• aktualny i perspektywiczny poziom inflacji 
• aktualna i perspektywiczna stopa bezrobocia; 
• polityka kredytowa banków wobec finansowania potrzeb mieszkaniowych konsumentów kredytami 

hipotecznymi. 

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.  

3.1.2. 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 
przychodami uzyskiwanymi w EUR. Spółka ocenia wpływ tego ryzyka na działalność Spółki jako 
niewielki. W 2019 roku: 
o koszty poniesione w EUR wyniosły 538 tys.; 
o przychody uzyskane w EUR wyniosły 814 tys. 

 
• Koszty transportu - koszty transportu stanowią 8% 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 
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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. 

3.1.3. 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. Umowy kredytowe 

Emitenta, wskutek wieloletniej pozytywnej współpracy z kredytodawcą, oprocentowane są według indywidualnie 

negocjowanych stóp procentowych. Zmniejsza to ewentualne negatywne skutki niekorzystnych trendów w tym zakresie, 

umożliwiając, w razie potrzeby, renegocjowanie warunków kredytowych. 

3.1.4. 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. 

3.1.5. 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 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. 
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3.1.6. 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 ją 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 o znacząco lepszych właściwościach użytkowych. 

Ryzyko regresu lub stagnacji rynku z tego powodu w perspektywie średnioterminowej oceniane jest jako niewielkie. 

3.1.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZPRZESTRZENIANIEM PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 

Ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa  SARS-CoV-2 odczuwalne będzie przez Spółkę 

szczególnie w obszarze składania nowych zamówień przez Klientów Emitenta, realizacji zamówień oraz w obszarze 

krótkookresowych przepływów pieniężnych. Wpływ tego ryzyka na ww. obszary został szczegółowo omówiony w pkt.7. 

3.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z MIKROOTOCZENIEM  
3.2.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 
3.2.2. 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: 1kw 29,74%, 2kw 21,83%, 3kw 26,59%, 4kw 21,83%. W ocenie Spółki sezonowość sprzedaży nie 

generuje istotnego ryzyka. 
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3.2.3. 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 jako niewielkie. Tym niemniej ze 

względu na to, że 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. 

3.2.4. RYZYKO DOTYCZĄCE UTRATY KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW  

Temat opisany w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

3.2.5. 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. 

3.2.6. RYZYKO FINANSOWE 

Emitent ma właściwą strukturę finansowania, kapitały w pełni finansują majtek trwały, prowadzona działalność jest 

dochodowa.   

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. 
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3.3. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 
3.3.1. 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 – Spółka koncentruje działań na rynku mineralnych mas i mieszanek budowlanych  
z położeniem akcentów na większy udział w rosnącym rynku mas gotowych (mokrych),  

• Sieć Dystrybucji – Spółka jest obecna we wszystkich najważniejszych sieciach marketów 
budowlanych, współpraca z wyspecjalizowanymi hurtownikami chemii budowlanej, 

• Znajomość marki – Spółka poniosła znaczące nakłady marketingowe - w tym na kampanie 
telewizyjne i inne działania w mediach - poniesione na promowanie i wspieranie znajomości marki 
MEGARON, ŚMIG i VAVA. 

3.3.2. POTENCJAŁ ROZWOJU SPÓŁKI 

Obecny stan wykorzystania parku maszynowego nie uległ istotnej zmianie w stosunku do 2018 roku i nadal pozwala na 

dwukrotne zwiększenie produkcji bez ponoszenia istotnych nakładów inwestycyjnych. Tym niemniej Spółka podjęła 

prace projektowe nad nową linią produkcyjną wyrobów suchych (tzn. wymagających zmieszania z wodą przed użyciem). 

Na bazie tego planu oraz bieżącego stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych Zarząd Spółki realizuje plan rozbudowy 

nowej linii. 

3.3.3. STRATEGIA RYNKOWA I ROZWÓJ EMITENTA 

W 2019 roku Spółka kontynuuje sprzedaż na rynku nową markę handlową VAVA. Celem tego przedsięwzięcia jest 

oferowanie klientom produktów budowlanych z dotychczasowego zakresu specjalizacji Spółki, tj. produktów 

wykończeniowych do zastosowań wewnętrznych, jednak o najwyższej jakości, z przeznaczeniem dla najbardziej 

wymagających klientów. Nowa marka VAVA wraz z wypromowanymi wcześniej markami Megaron i ŚMIG, maja na celu 

również zróżnicowanie oferty dla największych sieci handlowych, tak by ograniczyć konkurencję cenową pomiędzy 

własnymi produktami Spółki. Produkty pod marką VAVA przewidziane są ponadto na rynek Europy Zachodniej, a w 

szczególności na wymagające rynki Niemiec i Skandynawii. 

3.4. 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: 

• wyjście Wielkiej Brytanii z UE mogące skutkować barierami w rozwoju sprzedaży eksportowej na 
rynek brytyjski, 
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• spadek bezrobocia, którego konsekwencją może być wzrost kosztów pracy, 
• rosnąca konkurencja w segmencie gipsów i gładzi. 

 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 zawarł oraz kontynuował realizację następujących umów znaczących dla swojej 

działalności: 

4.1. UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM ZE SPÓŁKĄ MBANK S.A. Z SIEDZIBĄ W 
WARSZAWIE Z DNIA 26 MAJA 2017 R.  

Na warunkach określonych w umowie, Bank przyznał Emitentowi kredyt w wysokości nieprzekraczającej 4.000.000,00 zł 

z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Termin spłaty kredytu został określony na dzień 25 maja 2020 

r. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją 

wystawcy weksla. Zgodnie z umową środki z kredytu zostały uruchomione po przedstawieniu przez Emitenta 

dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie zabezpieczeń przewidzianych ww. umową.  

Aneksem z dnia 17 kwietnia 2020 r. wykorzystanie środków kredytu obrotowego przedłużono do 24 listopada 2020 roku 

oraz wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie gwarancji de minimis udzielonej przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego na kwotę 3.200.000,00 PLN (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100), tj. kwotę 

gwarancji stanowiącą 80 % kwoty Kredytu, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 24 lutego 2021 roku.  Miało 

to na celu wydłużenie okresu finansowania Spółki w związku z panującą pandemią koronawirusa SARV-COV-2 i 

zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitały obce. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. 

4.2. UMOWA O KREDYT OBROTOWY ZE SPÓŁKĄ MBANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z 
DNIA 26 MAJA 2017 R. 

Na warunkach określonych w umowie, Bank przyznał Emitentowi kredyt w wysokości nieprzekraczającej 6.000.000,00 zł 

z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kampanii reklamowych produktów MEGARON S.A. zaplanowanych 

na 2017 r. Termin spłaty kredytu został określony na dzień 25 maja 2020 r. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego 

kredytu stanowi weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wystawcy weksla. Zgodnie z umową środki z kredytu 

zostały uruchomione po przedstawieniu przez Emitenta dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie 

zabezpieczeń przewidzianych ww. umową. Z uwagi na brak pełnego wykorzystania kwoty kredytu (niewykorzystana 

kwota 1mln PLN) w dniu 28 lutego 2018 r. zmiany został harmonogramu spłat kredytu, zmniejszający ich wysokość z 

600.000,00 tys. na 500.000,00 tys. zł. 

Aneksem z dnia 17 kwietnia 2020 r. termin płatności ostatniej raty kredytu został przesunięty z 25 maja 2020 r. na 25 

listopada 2020 r. Miało to na celu wydłużenie okresu finansowania Spółki w związku z panującą pandemią koronawirusa 

SARV-COV-2 i zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitały obce. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.  
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4.3. UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY ZE SPÓŁKĄ MBANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z 
DNIA 27 SIERPNIA 2018 

Na warunkach określonych w umowie, Bank przyznał Emitentowi kredyt w wysokości nieprzekraczającej 5.300.000,00 zł 

z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy hali produkcyjno- magazynowej w wysokości nieprzekraczającej 

1.575.000,00 zł., na sfinansowanie nakładów na budowę laboratorium kontenerowego w wysokości nieprzekraczającej 

1.650.000,00 zł. oraz zakup środka trwałego tj. systemu pakowania o wartości nieprzekraczającej 2.075.000,00 zł. Termin 

spłaty kredytu został określony na dzień 31 lipca 2023 r. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi 

weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wystawcy weksla. Zgodnie z umową środki z kredytu zostały 

uruchomione po przedstawieniu przez Emitenta dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie zabezpieczeń 

przewidzianych ww. umową.  

Aneksem z dnia 26 czerwca 2019 roku ww. umowa kredytowa została wydłużona do 30 września 2019 roku, natomiast 

aneksem z dnia 25 września 2019 do 29 listopada 2019 roku. 17 kwietnia 2020 roku ww. umowa została przedłużona o 

sześć miesięcy. Miało to na celu wydłużenie okresu finansowania Spółki w związku z panującą pandemią koronawirusa 

SARV-COV-2 i zwiększonym zapotrzebowaniem na kapitały obce. 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.  

4.4. UMOWA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INTELIGENTNY ROZWÓJ Z NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W 
WARSZAWIE Z DNIA 7 GRUDNIA 2017 

Na warunkach określonych w Umowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca przyznała 

dofinansowanie Projektu: Opracowanie technologii ponownego wykorzystania materiałów odpadowych w produkcji 
lekkich materiałów wykończeniowych w MEGARON S.A., realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8.639.385,88 zł. Na warunkach 

określonych w Umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznała beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nie 

przekraczającej 5.544.321,55 zł, co stanowi 64,17% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w 

ramach Projektu. Zakończenie realizacji Projektu określone zostało w umowie na dzień 31.12.2019 r. 

W 2017 roku Projekt nie był realizowany. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie wystąpiły problemy z dostępnością i 

możliwością odbioru styropianowego surowca odpadowego EPS, wykorzystywanego do planowanych prac badawczo - 

rozwojowych. Kontrahenci, którzy w momencie składania wniosku deklarowali gotowość do współpracy w zakresie 

dostarczania  odpadów EPS wycofali się, gdy Emitent zamierzał przystąpić do realizacji Projektu.  

Okazało się, że żaden z podmiotów nie prowadził segregacji odpadów EPS, a ewentualne działania w tym kierunku 

okazywały się zbyt kosztowne co zmusiłoby spółkę do wycofania się z umowy z NCBiR. Próby znalezienia innych źródeł 

aż do końca I kwartału nie przyniosły oczekiwanych efektów. Dopiero w kwietniu bieżącego roku udało się znaleźć 

odpowiednich dostawców i do 31 grudnia 2018 r. zrealizowano projekt zgodnie z umową. Pod koniec 2019 roku spółka 

napotkała problemy technologiczne uniemożliwiające dalszą kontynuację tego projektu. Polegały one na braku 

możliwości przeskalowania młyna do mielenia EPS na odpowiednie frakcje z zadeklarowaną wydajnością. Spółce nie 
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udało się także uzyskać stabilnych receptur produktów dyspersyjnych, ze względu na zmienną wodonasiękliwość 

surowca, co miało wpływ na cały układ. W związku z powyższym decyzją z dnia 20 grudnia 2019 projekt został zakończony. 

4.5. UMOWA MONTAŻU LINII TECHNOLOGICZNEJ SŁUŻĄCEJ DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH Z PRZEDSIĘBIORSTWEM „HORENHEP” ANDRZEJ BEDNAREK Z  DNIA 9 
LISTOPADA 2018   

Przedmiotem umowy jest budowa linii technologicznej (węzła mieszania) służących produkcji mieszanek cementowych. 

Wartość umowy wyniosła 3 304 000 zł netto. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego umowa ta 

nie została sfinalizowana.  

4.6. PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Z MLEASING SP. Z O.O. Z DNIA 27 MARCA 2018  

W ramach niniejszej umowy mLeasing  Sp. z o.o. zobowiązany został się do zapłaty w imieniu Megaron S.A. płatności z 

tytułu wykonania poszczególnych etapów budowy linii technologicznej na rzecz przedsiębiorstwa „Horenhep” Andrzej 

Bednarek (umowa opisana w pkt.4.6), natomiast Megaron S.A. do odsprzedaży na rzecz mLeasing linii technologicznej 

niezwłocznie po zakończeniu jej montażu. Załącznikiem do tej umowy jest m.in., umowa leasingu operacyjnego na mocy 

której mLeasing Sp. z o.o. zobwiązał się  oddać na rzecz Spółki do używania albo używania i pobierania pożytków przez 

czas oznaczony nabytą wcześniej linię technologiczną, a Spółka zobowiązała się zapłacić firmie mLeasing Sp. z o.o. 

w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, opisane w Umowie. Podstawowy okres umowy leasingu wynosi okres 

59 miesięcy natomiast wkład własny wynosi będzie 10%. Zabezpieczeniem ww. umowy jest weksel in blanco z deklaracją 

wekslową. 

Emitent informuje, że nie otrzymał informacji o zawarciu umów pomiędzy akcjonariuszami. 

4.7. 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. 

4.8. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH UMOWACH DOTYCZĄCYCH 
KREDYTÓW I POŻYCZEK 

Wszystkie istotne zaciągnięte przez Spółkę istotne umowy kredytowe opisane zostały w pkt. 6. W całym okresie 

sprawozdawczym Emitent wywiązał się terminowo ze wszystkich swoich zobowiązań finansowych. W okresie 

sprawozdawczym Emitent nie zaciągnął pożyczek. 

4.9. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ EMITENTA 

W roku 2019 Emitent udzielił własnym pracownikom nieoprocentowanych pożyczek na łączną kwotę 92 tys. złotych. 

Emitent nie udzielił pożyczek podmiotom powiązanym. 
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4.10. 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. 

4.11. 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. 

4.12. 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. 

 STRUKTURA AKCJONARIATU 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. struktura ta przedstawiała się następująco: 

Akcjonariusz Liczba akcji Emitenta 
% udziału w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów na 
WZ 

% udział ogólnej 
liczbie głosów na WZ 

Piotr Sikora 1 151 821 42,66% 2 106 821 43,89% 

Andrzej Zdanowski 575 000 21,30% 1 025 000 21,35% 

Adam Sikora 247 299 9,16% 447 299 9,32% 

Kasper  Zaziemski                                166 110                               6,15% 331 110 6,90% 

Kajetan Zaziemski                                165 000                               6,11% 330 000 6,88% 

Kornel Zaziemski                                 165 000                               6,11% 330 000 6,88% 
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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. 

5.1. 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. 

5.2. AKCJE EMITENTA POSIADANE PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE 

Z informacji dostępnych Emitentowi wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 roku pan Piotr Sikora, pełniący funkcję 

Prezesa Zarządu, posiadał 1 151 821 akcji Emitenta stanowiących 42,66% udziału w kapitale zakładowym Emitenta 

o łącznej wartości nominalnej 230 364,2 zł i dających prawo do wykonywania 43,89% liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu, tj. 2 106 821 głosów przysługujących z ogólnie posiadanej liczby akcji 

5.3. NFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH 

W Spółce nie funkcjonują obecnie programy akcji pracowniczych. 

5.4. INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH 

W 2019 r. Emitent nie prowadził programu nabycia akcji własnych.  

5.5. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WPŁYWÓW Z WYEMITOWANYCH 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

W okresie sprawozdawczym Emitent nie wyemitował dodatkowych papierów wartościowych. 

5.6. 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. 
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5.7. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 

Spółka sporządziła oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w osobnym dokumencie. 

5.8. 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.16 dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego. 

 OPIS POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA 
POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

31 marca 2019 roku Spółka złożyła do Sądu Okręgowego w Szczecinie,  Wydział VIII Gospodarczy, pozew 

o zapłatę w postępowaniu upominawczym od Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. 

kwoty 2 893 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych w 

programie motywacyjnym. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Sąd Okręgowy w Szczecinie nie 

wydał orzeczenia w tej sprawie. 

Żadne inne z postępowań sądowych bądź administracyjnych, w których stroną był lub jest Emitent 

nie dotyczy przedmiotu sporu, który miałby znaczącą wartość lub znaczący wpływ na działalność spółki. 

 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 
BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA 
BIEŻĄCY OKRES 

W związku z panującą w okresie od połowy marca 2020 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2 Emitent dokonał weryfikacji procesów wewnętrznych funkcjonujących w Spółce w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników, Klientów oraz Kontrahentów. Jednocześnie dokonał analizy 

potencjalnego wpływu pandemii na działalność operacyjną, wyniki finansowe i sytuację płatniczą Spółki. Emitent 

przewiduje, że obecna sytuacja będzie miała największy wpływ na jego działalność w następujących obszarach: 

W obszarze składania nowych zamówień przez Klientów Emitenta: 

• Ograniczone zostały wizyty przedstawicieli handlowych u Klientów Emitenta ze względu na 
konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów Pracowników z osobami z zewnątrz; 

•  Ograniczone zostały możliwości prowadzenia sprzedaży w marketach budowlanych 
będących głównymi odbiorcami produktów Emitenta; 

W obszarze realizacji zamówień na rzecz Klientów Emitenta: 

• Spółka odnotowuje nieznaczne, krótkoterminowe zakłócenia w ciągłości dostaw surowców 
niezbędnych do produkcji, zwłaszcza tych importowanych z zagranicy i dostarczanych 
transportem samochodowym; 

W obszarze krótkookresowych przepływów pieniężnych: 
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• Spółka przewiduje w drugim kwartale bieżącego roku czasowe zakłócenia w regulowaniu 
zobowiązań wobec Spółki przez jej kontrahentów. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania nie ma możliwości 

określenia ostatecznego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną, wyniki 

finansowe i sytuację płatniczą Spółki, ze względu na fakt, że wynika on z czynników niezależnych od Spółki. W 

celach ostrożnościowych  Zarząd spółki zawarł aneksy umów kredytowych, odraczające terminu spłat bieżących 

zobowiązań kredytowych, co istotny sposób poprawiło sytuację płynnościową Spółki (nota 15.4) a na bieżąco 

analizuje i uruchamia wszelkie działania mające na celu wykorzystanie działań pomocniczych jakie proponuje 

rząd naszego kraju. 

 WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

W dniu 21.09.2018 roku Spółka jako beneficjent Projektu pn. Opracowanie technologii ponownego wykorzystania 

materiałów odpadowych w produkcji lekkich materiałów wykończeniowych w Megaron S.A. zgodnie z umową 

POIR.01.01.01-00-0290/17-00 złożyła wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie.  Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju zgodnie z pismem z dnia 31.01.2019r. zmiany w projekcie przyjęło. Dotowany program badań przewidziany 

jest na 2 lata i jego celem jest opracowanie nowych produktów z zastosowaniem surowców odpadowych, co z 

jednej strony ma przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji, z drugiej do ograniczenia zanieczyszczenia 

środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odpadów pobudowanych. Pod koniec 2019 roku Spółka napotkała 

problem technologiczny uniemożliwiający dalszą kontynuację tego projektu, wskutek czego decyzją z dnia 20 

grudni 2019 projekt został zakończony. 

 INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

Spółka w bieżącym roku wykorzystywała następujące instrumenty finansowe: należności, środków pieniężnych, 

pożyczek, zobowiązań z tytułu kredytów i leasingu, a także zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań. 

Szerzej zobowiązania z tyt. kredytów zostały opisane w nocie nr 6, natomiast pełen zakres informacji o 

instrumentach finansowych posiadanych przez Spółkę  na 31.12.2019 r. został zawarty w dodatkowych 

informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego w nocie nr 1. 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 

Piotr Sikora 

Prezes Zarządu Megaron S.A. 



23 | S t r o n a  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE 
STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
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 INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 
1.1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ 

MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY 

Zarząd Spółki oświadcza, że w 2019 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., która weszła w życie z dniem 1stycznia 2016 roku. 

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. 

 

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 
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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 
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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. 
 

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: 
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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. 
 

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. 
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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 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. 
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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 nie wystąpiły incydentalne naruszenia zasad wynikających z Dobrych Praktyki 

Spółek Notowanych na GPW 2016. 

 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.  

W dniu 19 października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz.  1089 ze zm.,) powołała na 

okres swojej kadencji Komitet Audytu.  

 

 Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 

Mariusz Adamowicz 

 

Przewodniczący Komitetu Audytu (do 24.02.2020) 

 

 

 

Mariusz Sikora Członek Komitetu Audytu (do 12.08.2019) 

 

 
Mieczysław Żywotko Członek Komitetu Audytu   

Iwona Kowalczyk Członek Komitetu Audytu  (od 03.09.2019) 

Arkadiusz Mielcarek Członek Komitetu Audytu   (od 24.02.2020) 

  

Członkowie Rady Nadzorczej, w tym członkowie desygnowani do wykonywania zadań Komitetu Audytu  a po 19.10.2017 r. 

członkowie Komitetu Audytu mają możliwość komunikowania się pośrednio i bezpośrednio z przedstawicielami podmiotu 

badającego sprawozdania finansowe celem potwierdzenia, że proces badania sprawozdań przebiega prawidłowo.  

Pan Mariusz Adamowicz oraz Pan Mieczysław Żywotko spełniają ustawowe kryterium niezależności . 

Pan Mariusz Sikora oraz Pani Iwona Kowalczyk z wykształcenia ekonomiści posiadają niezbędna wiedzę i umiejętności 

w zakresie rachunkowości. 

Pan Mieczysław Żywotko z racji wykształcenia i doświadczenia w branży chemiczno- budowlanej posiada wiedzę i 

umiejętności w zakresie branży, w której Spółka działa. 

Rada Nadzorcza MEGARON S.A. dokonując wyboru firmy audytorskiej i Komitet Audytu dokonują rekomendacji wyboru 

firmy audytorskiej, kierują się następującymi kryteriami:  

a) doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych spółek, w tym notowanych na 

Giełdzie Papierów Wartościowych,  

b) kompetencje zespołu audytowego, kluczowego biegłego rewidenta oraz osób delegowanych do badania 

sprawozdania finansowego MEGARON S.A., 
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c) możliwości przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w wyznaczonych przez MEGARON S.A 

terminach, 

d) całkowite koszty przeprowadzenia badania. 

Ww. kryteria, na podstawie których Komitet Audytu dokonał rekomendacji, są zgodne z Zasadami (polityką) wyboru 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań  finansowych MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie przyjętą Uchwała 

Komitetu Audytu nr 01/10/2017 w dniu 19 października 2017 roku. Komitet Audytu dokonał także weryfikacji niezależności 

usług prowadzonych przez firmę audytorską zgodnie z przyjętą uchwałą nr 03/10/2017  w dniu 19 października 2017 roku. 

Polityką świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firma audytorską lub członka 
jego sieci. Na tej podstawie, w uchwale 01/05/2019 z dnia 23 maja 2019 r. stwierdził o niezależności firmy audytorskiej. 

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w 2019 roku odbył siedem posiedzeń: 

• w dniu 18 lutego 2019 posiedzenie dotyczyło spotkania z kluczowym biegłym; 

• w dniu 22 lutego 2019  posiedzenie dotyczyło zapytań ofertowych do firm audytorskich dotyczących badania za 

2019-2020; 

• w dniu 10 kwietnia 2019 dotyczyło omówienie wyników badania rocznego sprawozdania finansowego MEGARON 

S.A. za 2019r.,  

• w dniu 25 kwietnia 2019 r. dotyczyło rekomendacji dla Rady Nadzorczej oceny sprawozdania z działalności spółki 

za 2018r. oraz sprawozdania finansowego spółki za 2018r.; 

• w dniu 29 kwietnia 2019 r. Omówienie przebiegu procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019-2020, wg stanu na dzień posiedzenia. 

• w dniu 22 maja 2019 roku dotyczył rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie wyboru firmy Audytorskiej 

• w dniu 23 maja 2019 roku dotyczył przyjęcia sprawozdani Komitetu Audytu z jego działalności 

 

W corocznym raporcie podsumowującym pracę rady nadzorczej znajduje się m.in. zwięzła ocena procesu sporządzania 

sprawozdań finansowych i ocena sytuacji Spółki.  

 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 2018 r. 

Zgodnie z 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 publikacji 

niniejszego sprawozdania: 
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Akcjonariusz 
Liczba akcji 

Emitenta 

% udziału w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów na 

WZ 

% udział ogólnej 

liczbie głosów na WZ 

Piotr Sikora 1 151 821 42,66% 2 106 821 43,89% 

Andrzej Zdanowski 575 000 21,30% 1 025 000 21,35% 

Adam Sikora 247 299 9,16% 447 299 9,32% 

Kasper  Zaziemski                                166 110                               6,15% 331 110 6,90% 

Kajetan Zaziemski                                165 000                               6,11% 330 000 6,88% 

Kornel Zaziemski                                 165 000                               6,11% 330 000 6,88% 

  

 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. 

 ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ UPRAWNIENIA 
OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 

Na dzień 31.12.2019 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. 
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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. 

 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 rodzaj 

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. 

 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. PRAWA MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z AKCJAMI SPÓŁKI  
7.1.1. 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. 

7.1.1.1. 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 
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rzecz zstępnych, rodzeństwa lub małżonków. Nie występują inne ograniczenia w zakresie zbywalności akcji, za wyjątkiem 

wymienionych. 

7.1.1.2. 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 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 jest na stronie www.megaron.com.pl  
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 SKŁAD OSOBOWY ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI 
8.1. SKŁAD ZARZĄDU 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki pracował w następującym składzie: 

Piotr Sikora  Prezes Zarządu 

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: 

 

Mariusz Adamowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Mariusz Sikora Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 12.08.2019) 

Iwona Kowalczyk  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (do 03.09.2019) 

Arkadiusz Mielczarek Sekretarz Rady Nadzorczej 

Mieszko Parszewski 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 dniu 03 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą nr 5/07/2018/RN-P powołała na okres swojej kadencji Komitet 

Audytu, w skład którego zostali powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej: 

Pan Mariusz Adamowicz - Przewodniczący Komitetu Audytu,  

Pan Mariusz Sikora - Członek Komitetu Audytu, 

Pan Mieczysław Żywotko - Członek Komitetu Audytu. 

 

Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 04/09/2019/RN-P z dnia 03 września 2019r. powołana została na okres swojej 

kadencji, jako członka Komitetu Audytu panią Iwonę Kowalczyk (wskutek rezygnacji pana Mariusza Sikory). 

W dniu 24 lutego 2020r rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 03/02/2020/RN-P. odwołała z Komitetu Audytu Pana Mariusza 

Adamowicza, który do tej pory pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Powodem odwołania jest nie 

spełnianie przez Pana Mariusza Adamowicza kryteriów niezależnego Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Megaron 

S.A. W tym samym dniu uchwałą nr  05/02/2020/RN-P powołała na okres swojej kadencji, jako członka Komitetu Audytu 

Pana Arkadiusza Mielczarka. 
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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. 

 

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2020 

  

 Piotr Sikora 

 Prezes Zarządu Megaron S.A. 
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Zarząd Megaron S.A. informuje, że firma audytorska  dokonująca badania rocznego sprawozdania finansowego, została 
wybrana zgodnie z przepisami prawa, oraz że firma ta  oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, 
spełnili warunki do wydania   bezstronnego sprawozdania z badania zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami 
zawodowymi. 
Zarząd Megaron S.A. oświadcza, że są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i 
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji oraz posiada politykę w zakresie wyboru firmy 
audytorskiej i politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą 
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z 
zakazu świadczenia przez firmę audytorską; 
 

 

 

Piotr Sikora 

Prezes Zarządu Megaron S.A. 

 

 

 

 

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU 
FIRMY AUDYTORSKIEJ  

Megaron S.A. 

http://www.megaron.com.pl/flash2/flash_pl.htm
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Zarząd MEGARON S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 
2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 rok, zawiera prawdziwy obraz 
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

 

 

 

 

 

Piotr Sikora 

Prezes Zarządu Megaron S.A. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE 
RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

Megaron S.A. 

http://www.megaron.com.pl/flash2/flash_pl.htm
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RAPORT ROCZNY ZA 2019 ROK 
MEGARON S.A. 

SZCZECIN, 28 KWIETNIA 2020 
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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. 2019 r. poz.351  

z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 marca 2018 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 2018 roku poz. 757 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w 
sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych , wymaganych w prospekcie 
emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie 
zasady rachunkowości (Dz. U. z 2018 roku poz. 806 wraz ze zmianami) 

Przy sporządzaniu rocznego sprawozdania przyjęto metody i zasady rachunkowości zgodne z polityką rachunkowości 

obowiązującą w Spółce. 

 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  MEGARON Spółka Akcyjna 
Siedziba  Szczecin, Rzeczpospolita Polska 
Województwo  Zachodniopomorskie 
Adres siedziby  ul. Pyrzycka 3 e, f, 70-892 Szczecin  
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  

Sądowego   
Numer KRS  0000301201   
Przeważająca działalność wg PKD  2352Z 
 

 CZAS TRWANIA EMITENTA 

Emitent, zgodnie z §3 Statutu, został utworzony na czas nieoznaczony. 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ZA 2019 ROK 
 

Megaron S.A. 

http://www.megaron.com.pl/flash2/flash_pl.htm


4 | S t r o n a  

 

 OKRES, ZA KTÓRY SPORZĄDZONE JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNOŚĆ 
DANYCH   

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, 

a prezentowane dane porównywalne są za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

W okresie sprawozdawczym oraz w okresie od dnia bilansowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd 

Spółki pracował w następującym składzie: 

 - w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku: 
Piotr Sikora  Prezes Zarządu 
 
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 

Mariusz Adamowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Mariusz Sikora Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 12.08.2019) 

Iwona Kowalczyk  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej (do 03.09.2019) 

Arkadiusz Mielczarek Sekretarz Rady Nadzorczej 

Mieszko Parszewski Członek Rady Nadzorczej 

Mieczysław Żywotko Członek Rady Nadzorczej 

          

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

nadzorczej - dokumenty dostępne są na stronie internetowej Emitenta (www.megaron.com.pl). 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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 

.Jednakże w związku z panującą w okresie od połowy marca 2020 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania 

pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 dokonano analizy potencjalnego wpływu pandemii na działalność operacyjną, 

wyniki finansowe i sytuację płatniczą Spółki 

W związku z panującą w okresie od połowy marca 2020 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2 Emitent dokonał weryfikacji procesów wewnętrznych funkcjonujących w Spółce w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników, Klientów oraz Kontrahentów. Jednocześnie dokonał analizy potencjalnego 

wpływu pandemii na działalność operacyjną, wyniki finansowe i sytuację płatniczą Spółki. Emitent przewiduje, że obecna 

sytuacja będzie miała największy wpływ na jego działalność w następujących obszarach: 

W obszarze składania nowych zamówień przez Klientów Emitenta: 

• Ograniczone zostały wizyty przedstawicieli handlowych u Klientów Emitenta ze względu na 
konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów Pracowników z osobami z zewnątrz; 

•  Ograniczone zostały możliwości prowadzenia sprzedaży w marketach budowlanych będących 
głównymi odbiorcami produktów Emitenta; 

W obszarze realizacji zamówień na rzecz Klientów Emitenta: 

• Spółka odnotowuje nieznaczne, krótkoterminowe zakłócenia w ciągłości dostaw surowców 
niezbędnych do produkcji, zwłaszcza tych importowanych z zagranicy i dostarczanych transportem 
samochodowym; 

W obszarze krótkookresowych przepływów pieniężnych: 

• Spółka przewiduje w drugim kwartale bieżącego roku czasowe zakłócenia w regulowaniu zobowiązań 
wobec Spółki przez jej kontrahentów. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania nie ma możliwości określenia 

ostatecznego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną, wyniki finansowe i sytuację 

płatniczą Spółki, ze względu na fakt, że wynika on z czynników niezależnych od Spółki. W celach ostrożnościowych  Zarząd 

spółki zawarł aneksy umów kredytowych, odraczające terminu spłat bieżących zobowiązań kredytowych, co istotny 

sposób poprawiło sytuację płynnościową Spółki (nota 15.4) a na bieżąco analizuje i uruchamia wszelkie działania mające 

na celu wykorzystanie działań pomocniczych jakie proponuje rząd naszego kraju. 
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 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. 

 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 
2018 I 2019 

Firma audytorska nie wyraziła zastrzeżeń w sprawozdaniu z  badania sprawozdania finansowego za 2018 rok. Firma 

audytorska przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok i w sprawozdaniu z badania nie przedstawiła 

żadnych zastrzeżeń. 

 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. 

 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 sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w 

oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.  

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 
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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 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 zgodnie z Ustawą o Rachunkowości 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 - 10%  
• urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 10-20%  
• sprzęt komputerowy 20 - 33,33%  
• środki transportu 12 - 29%  
• inne środki trwałe 10 - 20% 
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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.  

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 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. 
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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 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 odrębnej pozycji aktywów. 

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 
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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. 

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 przypadku otrzymania środków z tytułu świadczeń, których 

wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, jak również w przypadku uzyskanych dofinansowań do 

nabyć środków trwałych. Otrzymane dofinansowania, zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów, odnoszone 

są na pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych obiektów sfinansowanych z ich 

udziałem. 

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. 
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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 ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów 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, 

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. 

 

WSKAZANIE ŚREDNICH KURSÓW WYMIANY ZŁOTEGO, W OKRESACH OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I DANYMI 

PORÓWNYWALNYMI, W STOSUNKU DO EURO, USTALONYCH PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI 
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A) KURS OBOWIĄZUJĄCY NA OSTATNI DZIEŃ KAŻDEGO OKRESU 
Kurs 1 EURO obowiązujący w dniu 31.12.2018 wynosił 4,300 PLN  

Kurs 1 EURO obowiązujący w dniu 31.12.2019 wynosił 4, 2585 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 01.01.2018 do 31.12.2018 wyniósł: 4,2669 PLN 

Kurs średni 1 EURO w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wyniósł: 4,3018 PLN 

 

C) NAJWYŻSZY I NAJNIŻSZY KURS W KAŻDYM OKRESIE 
Najwyższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 wyniósł 4,3978 PLN 

Najniższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 wyniósł 4,1423 PLN 

Najwyższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wyniósł 4,3891 PLN 

Najniższy kurs 1 EURO w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wyniósł 4,2406 PLN 

 WYBRANE DANE FINANSOWE OKRESU BIEŻĄCEGO I OKRESÓW PORÓWNYWALNYCH 
PRZELICZONE WEDŁUG WYŻEJ PODANYCH KURSÓW  

WYBRANE DANE FINANSOWE                                                                      

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

w tys. zł w tys. EUR 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 517 44 693 10 116 10 474 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 475 4 637 808 1 087 

III. Zysk (strata) brutto 3 302 4 492 768 1 053 

IV. Zysk (strata) netto 2 811 3 276 653 768 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 289 8 394 1 694 1 967 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 546 -7 984 -1 289 -1 871 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 269 -1 244 -295 -292 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 475 -834 110 -195 

IX. Aktywa, razem 38 722 33 442 9 093 7 777 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 479 18 010 4 809 4 188 

XI. Zobowiązania długoterminowe 4 045 5 162 950 1 200 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 422 8 759 2 917 2 037 

XIII. Kapitał własny 18 243 15 431 4 284 3 589 

XIV. Kapitał zakładowy 540 540 127 126 
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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)  1,04 1,21 0,24 0,28 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)  1,04 1,21 0,24 0,28 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,76 5,72 1,59 1,33 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,76 5,72 1,59 1,33 

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

 

Dla przeliczeń powyższych przyjęto: 
-       dla pozycji bilansowych – wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 
        31 grudnia 2019 r. kurs 1 EUR = 4,2585 PLN, a na dzień 31 grudnia 2018 r. kurs 1 EUR = 4,3000  
        PLN. 

- dla pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych - wg średniego kursu stanowiącego średnią 

arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu 

tj. za okres 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. kurs 1 EUR = 4,3018 PLN, a za okres 1 stycznia 2018 r. do 31 

grudnia 2018 r. kurs 1 EUR = 4,2669 PLN. 

 

 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 § 2. UST. 1 pkt 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 29 MARCA 2018 
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. 2019, poz. 351 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 
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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  28 kwietnia 2020 
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 BILANS 

 

                                    BILANS                                                                                                                             nota 31.12.2019 31.12.2018 

A k t y w a       
I. Aktywa trwałe   28 776        23 815       

      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 80   102       

          - wartość firmy    -       -  

      2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 28 418       23462       

      3. Należności długoterminowe 3 12       7       

          3.1. Od jednostek powiązanych    -       - 

          3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale 

   -       - 

          3.3. Od pozostałych jednostek   12       7       

      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 4 267       245       

          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   264       238       

          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   2       7       

II. Aktywa obrotowe   9 945       9 627       

      1. Zapasy 5 2 780       2 629       

      2. Należności krótkoterminowe 6 6 333       6 716       

          2.1. Od jednostek powiązanych    -       - 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA 2019 ROK 
 

Megaron S.A. 

http://www.megaron.com.pl/flash2/flash_pl.htm
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          2.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale 

   -       - 

          2.2. Od pozostałych jednostek   6 333        6 716       

      3. Inwestycje krótkoterminowe   614       139       

          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 614      139       

                 a) w jednostkach powiązanych    -       - 

                 b) w pozostałych jednostkach    -       -        

                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   614        139       

          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe    -       - 

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 / 9 219       143       

III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy    -       - 

IV. Akcje (udziały) własne    -       - 

A k t y w a  r a z e m   38 722       33 442       

 

P a s y w a       
I. Kapitał własny    18 243       15 431       

      1. Kapitał zakładowy 10  540        540       

      4. Kapitał zapasowy 11 9 413       9 413       

      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 12  2        2       

      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 5 476       2 200       

      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych    -       - 

      8. Zysk (strata) netto   2 811       3 276       

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

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  20 479       18 010       

      1. Rezerwy na zobowiązania 14 722       881       

          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   613       729       

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   109       153       

                 a) długoterminowa   29       47       

                 b) krótkoterminowa   80        105       

          1.3. Pozostałe rezerwy    -       -       

                 a) długoterminowe    -       - 

                 b) krótkoterminowe    -       -       

      2. Zobowiązania długoterminowe 15 4 045       5 162       

          2.1. Wobec jednostek powiązanych    -       - 

          2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale 

   -       - 

          2.3. Wobec pozostałych jednostek   4 045       5 162       

      3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 12 422       8 759       

          3.1. Wobec jednostek powiązanych    -       - 

          3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale 

   -       - 
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          3.3. Wobec pozostałych jednostek   12 336       8 683       

          3.4. Fundusze specjalne   86       76       

      4. Rozliczenia międzyokresowe 17 3 291       3208       

          4.1. Ujemna wartość firmy    -       - 

          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   3 291       3 208       

                 a) długoterminowe   2 856       2 918       

                 b) krótkoterminowe   435        289       

P a s y w a  r a z e m   38 722       33 442       

 
Wartość księgowa   18 243       15 431       
Liczba akcji    2 700 000        2 700 000       
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18 6,76 5,72  

Rozwodniona liczba akcji    2 700 000        2 700 000       
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  18 6,76  5,72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia  28 kwietnia 2020 
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 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny nota 
01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:   43 517       44 693       

    - od jednostek powiązanych    -       - 

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 43 371       44 476       

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 145        217       

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:   23 322       23 596       

   - jednostkom powiązanym    -       - 

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21 23 235       23 456       

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   87       140       

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)   20 194       21 096       

IV. Koszty sprzedaży 21 10 424       10 822       

V. Koszty ogólnego zarządu 21 6 727       5 878       

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)   3 043       4 397       

VII. Pozostałe przychody operacyjne   743       610       

       1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   27       23       

       2. Dotacje   428       289       

       3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   6       38 

       4. Inne przychody operacyjne 22 283       259       

VIII. Pozostałe koszty operacyjne   312       369       

       1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych    -       - 

       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   34       83 

       3. Inne koszty operacyjne 23 278       286       

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)   3 475       4 637       

X. Przychody finansowe  2       31       

     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:  24 1       2       

         - od jednostek powiązanych    -       - 

     3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   -       - 

         - w jednostkach powiązanych    -       - 

     4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych    -       - 

     5. Inne 25  1       29       
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XI. Koszty finansowe  175       176       

     1. Odsetki, w tym: 26  132       159       

         - dla jednostek powiązanych    -       - 

     2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   -       - 

         - w jednostkach powiązanych    -       - 

     3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych    -       - 

     4. Inne  27 43       17       

XII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI)   3 302       4 492       

XIII. Podatek dochodowy  491       1 216       

        a) część bieżąca  28 633       767       

        b) część odroczona  29 -143        450      

XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   -       - 

XV. Zysk (strata) netto (XII-XIII-XIV) 30  2 811       3 276       

 

Zysk (strata) netto (zannualizowany)   2 811       3 276       
Średnia ważona liczba akcji zwykłych     2 700 000        2 700 000       
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 31  1,04  1,21  
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych     2 700 000        2 700 000       
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   31 1,04  1,21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia  28 kwietnia 2020 
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 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM    nota 01.01.2019 31.12.2019 
01.01.2018 
31.12.2018 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO)   15 431       14 721       

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    -       - 

   b) korekty błędów  podstawowych    -       - 

II. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 

  15 431       14 721       

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9   540        540       

          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    540        540       

       2. Kapitał zapasowy na początek okresu 10  9 413  10 074       

          2.1. Zmiany kapitału zapasowego    -       -661 

                 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)    -       661 

                     - pokrycia straty    -       661 

                     - z tytułu różnicy między wartością nabycia a wartością nominalną    -       - 

                      - koszty pozyskania kapitału    -       - 

           2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu   9 413       9 413       

       3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  11  2        2       

            - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    -       - 

           3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny    -       - 

                  a) zwiększenia (z tytułu)    -       - 

                  b) zmniejszenia (z tytułu)    -       - 

                      - zbycia środków trwałych    -       - 

            3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu     2        2       

        4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 12  2 200       4 765       

            4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   3 276       -2 565       
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                   a) zwiększenia (z tytułu)   3 276 -       

                       - podziału wyniku finansowego   3 276       -       

                   b) zmniejszenia (z tytułu)   - 2 565 

                       - wypłaty dywidendy   -       2 565 

                       - pokrycie straty z lat ubiegłych    -       - 

            4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   5 476       2 200      

        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   3 276  -       

            5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   3 276       -       

                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    -       - 

                   b) korekty błędów podstawowych    -       - 

            5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych   3 276       -       

                   a) zwiększenia (z tytułu)    -       - 

                       - podziału zysku z lat ubiegłych    -       - 

                       - zmian zasad rachunkowości    -       - 

                   b) zmniejszenia (z tytułu)   3 276       -       

                       - podziału wyniku na kapitał rezerwowy   3 276       -       

                       - 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    -       - 

         6. Wynik netto   2 811       3 276       

             a) zysk netto   2 811 3 276       

             b) strata netto   - - 

             c) odpisy z zysku    -       - 

III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )    18 243       15 431       

IV. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)    18 243       15  431 

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2020
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 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    nota 01.01.2019 31.12.2019 
01.01.2018 
31.12.2018 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia        

  I. Zysk (strata) netto   2 811       3 276       

  II. Korekty razem   4 477       5 118       

       1. Amortyzacja   2 072       1 810       

       2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych    -       - 

       3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   132       159       

       4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej   -27       -23       

       5. Zmiana stanu rezerw   -160       315       

       6. Zmiana stanu zapasów   -151       -241       

       7. Zmiana stanu należności   378       229       

       8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów   2 248       3 079       

      9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   -15       -208       

      10. Inne korekty    -       - 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)   7 289       8 394       

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej        

  I. Wpływy    1 873       250       

       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   1 873       250       

       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   7 420       8 234       
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       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   7 420       8 234       

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne    -       - 

       3. Na aktywa finansowe, w tym:    -       - 

           a) w jednostkach powiązanych    -       - 

               - nabycie aktywów finansowych    -       - 

               -  udzielone pożyczki długoterminowe    -       - 

           b) w pozostałych jednostkach     -       - 

               - nabycie aktywów finansowych    -       - 

               -  udzielone pożyczki długoterminowe    -       - 

       4. Inne wydatki inwestycyjne   -       - 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   -5 546 -7 984       

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej        

 I. Wpływy    2 755       3 844 

       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

   -       - 

       2. Kredyty i pożyczki   2 755       3 844 

       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych    -       - 

       4. Inne wpływy finansowe   - - 

  II. Wydatki    4 023       5 089       

       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych    -       - 

       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli    2 565       

       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku    -       - 

       4. Spłaty kredytów i pożyczek   3 640       2 000 

       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych    -       - 

       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych    -       - 

       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   251        14       

       8. Odsetki   132       159       

       9. Inne wydatki finansowe – zwrot zaliczki dotacji     -       351 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)   -1 269       -1 244       

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 32  475       -834       

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  32 475       -834       

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych     -       - 

F. Środki pieniężne na początek okresu   139       973       

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:  32 614       139       

    - o ograniczonej możliwości dysponowania   111       108       

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2020 
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 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 

 
NOTA 1.1 

1.1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 31.12.2019 31.12.2018 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych  - - 

b) wartość firmy  - - 

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:  80 102 

- oprogramowanie komputerowe  28 65 

d) inne wartości niematerialne i prawne  - - 

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne  -- - 

Wartości niematerialne i prawne razem  80 102 
 
 

NOTA 1.2 
1.2 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) – 2019 

  

a b c d E 

Wartości 
niematerialne              

i prawne, razem 

koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-

wych 

wartość 
firmy 

 nabyte koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym: inne wartości 

niematerialne 
i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialn
e i prawne   

 oprogramowanie 
komputerowe 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na początek okresu                          - - 

375 308 - - 375 

b) zwiększenia (z tytułu) - - 28 7 - - 28 
    - zakupu - - 28 7 -  28 
c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - 
    - likwidacji - - - - - - - 
d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu - - 

403 315 - - 403 

e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 

- - 273 243 - - 273 

f) amortyzacja za okres (z 
tytułu) 

- - 50 44 - - 50 

    - umorzenie planowe - - 50 44 - - 50 
g) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - 
    - likwidacji        

h) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 

- - 323 287 - - 323 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO  
 

Megaron S.A. 

http://www.megaron.com.pl/flash2/flash_pl.htm
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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 

- - 80 28 - - 80 

 
 
1.2 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - 2018 

  

a b c d e 

Wartości 
niematerialne              

i prawne, razem 

koszty 
zakończo-
nych prac 
rozwojo-

wych 

wartość 
firmy 

 nabyte koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym: inne wartości 

niematerialne 
i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialn
e i prawne    oprogramowanie 

komputerowe 
a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na początek okresu                          - - 

361 267 - - 361 

b) zwiększenia (z tytułu) - - 53 41 - - 53 
    - zakupu - - 53 41 - - 32 
    - inwestycja WNiP - -  - - -  

c) zmniejszenia (z tytułu) - - 39 - - - 39 
    - likwidacji - - 39 - - - 39 
    - sprzedaży - - - - - -  

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu - - 

375 308 - - 375 

e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 

- - 199 164 - - 199 

f) amortyzacja za okres (z 
tytułu) - - 74 70 - - 74 

      - umorzenie planowe -  74 70 - - 74 
      - reklasyfikacja - - - - - - - 
g) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - - 
    - likwidacji - - - - - - - 
h) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 

- - 273 243 - - 273 

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 

- - 102 65 - - 102 

 

NOTA 1.3 

1.3 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 31.12.2019 31.12.2018 
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a) własne 80 102 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - - 

Wartości niematerialne i prawne razem 80 102 

 
 

NOTA 2.1 
2.1  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31.12.2019 31.12.2018 

a) środki trwałe, w tym: 21 686       18 791 

    - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  687       687 

    - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 836       7 957 

    - urządzenia techniczne i maszyny 7 152       5 334 

    - środki transportu 1 804       2 474 

    - inne środki trwałe 2 206       2 339 

b) środki trwałe w budowie 3 721       2 286 

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 3 010       2 385 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 28 418       23 462 

 

 

NOTA 2.2 
2.2 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - 2019 

 

-grunty (w 
tym prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

-budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

-urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

-środki 
transportu 

-inne środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu   687       10 619       14 707       4 415       3 548       33 975       

b) zwiększenia (z tytułu) -      2 204       2 685       - 118       5 007       

    - zakupu -        - 1 017       - 118       2 803       

    - z inwestycji -        2 204  - - 2 204 

    - w leasingu finansowym -        - 1 668 - - - 

c) zmniejszenia (z tytułu) -       - - 468 -      468       

   - sprzedaż -       -       -      468 -      468       

   - likwidacja -       - - - - - 

   - inne -       - - - - -       
d) wartość brutto środków trwałych na koniec 
okresu  687       12 823        17 392       3 947       3 666        38 515       
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu - 2 662       9 373       1 941       1 206        15 182       

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 325       867       202       254       1 648       

    - umorzenie planowe -  325        867       670       254       2 116       

    - sprzedaż - -       -      -468       - -468       

    - likwidacja - - - - - - 
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   - inne  - - -      - - - 
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu - 2 987       10 240       2 143       1 460       16 830       
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 koniec 
okresu  687       9 836       7 152       1 804       2 206        21 685       

 
 
 

2.2 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - 2018 

  

-grunty (w 
tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

-budynki, 
lokale i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

-urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

-środki 
transportu 

-inne środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu  

687 9 717 13 884 3 792 2 144 30 224 

b) zwiększenia (z tytułu) 0 902 835 1 444 1 407 4 588 
    - zakupu - 582 828 1 444 1 407 4 260 
    - z inwestycji - 320 7 - - 327 
    - w leasingu finansowym - - - - - - 
c) zmniejszenia (z tytułu) - - -12 -821 -3 -836 
   - sprzedaż - - -12 -821  -833 
   - likwidacja - - - - -3 -3 
   - inne - - - - - - 
d) wartość brutto środków trwałych na koniec 
okresu 687 10 619 14 707 4 415 3 548 33 975 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 

- 2 360 8 675 1 972 1 055 14 063 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 302 706 570 154 1 734 
    - umorzenie planowe - 302 706 570 154 1734 
    - sprzedaż -  -8 -601  -609 
    - likwidacja - - - - -3 -3 
   - inne  - - - - - -- 
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 

 2 662 9 373 1 941 1 206 15 185 

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 koniec 
okresu 

687 7 957 5 333 2 474 2 341 18 791 

 
 

NOTA 2.3 
2.3 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 31.12.2019 31.12.2018 

a) własne 20 029 18 788 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 656 - 

- wieczyste użytkowanie gruntów 3 3 

Środki trwałe bilansowe razem 21 685 18 791 
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NOTA 3.1 

3.1 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 
  

31.12.2019 31.12.2018 

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:   12      7       
    - wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)   - - 
    - znaczącego inwestora (z tytułu)   - - 
    - innych jednostek (z tytułu)   12       7       

     - należności od pracowników 12       7       
Należności długoterminowe netto   12       7       
c) odpisy aktualizujące wartość należności    - - 
Należności długoterminowe brutto   12       7       

 
 

NOTA 3.2 

3.2 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 31.12.2019 31.12.2018 

a) stan na początek okresu  7       7       

   - należności od pracowników 7       7       

b) zwiększenia (z tytułu) 5        31       

   - należności od pracowników 5       31       

c) zmniejszenia (z tytułu) -       31 

   - należności od pracowników -       31 

d) stan na koniec okresu 12       7       

   - należności od pracowników 12       7       

 
 

NOTA 3.3 

3.3 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)  31.12.2019 31.12.2018 

a) w walucie polskiej tys.  12       7       

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

b1. jednostka/waluta    EUR tys.  - - 

      tys. zł    - - 

pozostałe waluty w tys. zł    - - 

Należności długoterminowe, razem 12       7       

 

 

NOTA 4.1 

4.1  ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 31.12.2019 31.12.2018 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 238        329       
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a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 238       150       

      odpis aktualizujący wartość zapasów  32       31       

      odpisy aktualizujące należności 33 25       

      różnice kursowe -        2 

      korekty sprzedaży po dniu bilansowym -       - 

      rezerwa na odprawy emerytalne 9        11       

      rezerwa niewykorzystane urlopy 20       27       

      rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży   -       - 

      inne tytuły ` 5       10 

      naliczone, nieopłacone koszty promocji   -       - 

      niewypłacone wynagrodzenia 4       -        

      nieopłacone składki ZUS 53       45       
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) - 178 
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 
(z tytułu) 

- - 

2. Zwiększenia    74       21 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 74       21      

      odpis aktualizujący wartość zapasów  2       1      

      odpisy aktualizujące należności   - 8        

      różnice kursowe   - -       

      korekty sprzedaży po dniu bilansowym   -      -       

      rezerwa na odprawy emerytalne   - - 

      rezerwa niewykorzystane urlopy   - -       

      rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży   23       - 

      inne tytuły   -      - 

      naliczone, nieopłacone koszty promocji   -        - 

      niewypłacone wynagrodzenia   -        4 

      nieopłacone składki ZUS   49       8 

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    48       112       

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 48       112       

      odpis aktualizujący wartość zapasów    - -        

      odpisy aktualizujące należności   30        - 

      różnice kursowe   -        4 

      korekty sprzedaży po dniu bilansowym   - - 

      rezerwa na odprawy emerytalne   4        1 

      rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży   -      - 

      rezerwa niewykorzystane urlopy   5       7        

      naliczone, nieopłacone koszty promocji i inne   5       2 

      niewypłacone wynagrodzenia   4       -        

      nieopłacone składki ZUS   -        - 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) - 98 

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) - - 
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e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 
( z tytułu) 

- - 

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:  264      238       

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 264        238       

      wycena bilansowa zapasów   - - 

      odpis aktualizujący wartość zapasów    34       32       

      odpisy aktualizujące należności   3        33       

      różnice kursowe   - -        

      korekty sprzedaży po dniu bilansowym   -        -       

      rezerwa na odprawy emerytalne   5       9       

      rezerwa niewykorzystane urlopy   15       20       

      rezerwa na zobowiązania z tyt. bonusów za wykonanie sprzedaży   23 - 

      inne tytuły 
 

-      5 

      naliczone, nieopłacone koszty promocji   -        - 

      niewypłacone wynagrodzenia   -        4 

      nieopłacone składki ZUS   102        53       
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 82 82 
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 31.12.2019 31.12.2018 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:  1       1       

     -certyfikaty, atesty  1       1       

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1       6       

     - pozostałe 1       6       

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem  2       7       

 

 

NOTA 5 
5. ZAPASY   31.12.2019 31.12.2018 

a) materiały   1 604       1 624       
b) półprodukty i produkty w toku   592       468       
c) produkty gotowe   537       511       
d) towary   37       25       
e) zaliczki na dostawy   9 - 
Zapasy, razem   2 780       2 629       

 

 

NOTA 6.1 
6.1 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 

  
31.12.2019 31.12.2018 

a) od jednostek powiązanych  - - 
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - - 
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         - 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 6 333       6 716       
      - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 663       5 580       
          - do 12 miesięcy 5 663       5 580       
          - powyżej 12 miesięcy - - 
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych 513       755       

      - inne 157       380       
      - dochodzone na drodze sądowej - - 
Należności krótkoterminowe netto, razem  6 333       6 716       
d) odpisy aktualizujące wartość należności  252       242       

Należności krótkoterminowe brutto, razem   6 585       6 958       
 

 
NOTA 6.2 

6.2 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK 31.12.2019 31.12.2018 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym od: 5 663       5 581       
    - wspólnika jednostki współzależnej   - - 
    - znaczącego inwestora   - - 

    - innych jednostek   5 663       5 581       

b) inne, w tym od:    670       1 135       
    - wspólnika jednostki współzależnej   - - 
    - znaczącego inwestora   - - 

    - innych jednostek   670       1 135       
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym od:   - - 
    - wspólnika jednostki współzależnej   - - 
    - znaczącego inwestora   - - 

    - innych jednostek   - - 

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 6 333       6 716       

d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek  252       242 

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 6 585       6 958       

 
 
NOTA 6.3 

6.3 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH  31.12.2019 31.12.2018 

Stan na początek okresu   242       202       

a) zwiększenia (z tytułu)   15       51       

   - należności z tyt. dostaw i usług 15       51      

b) zmniejszenia (z tytułu)   5       11       

   - wykorzystanie odpisu 5       11 

   - należności przedawnione -       -       
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Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu  252       242       

 
 
NOTA 6.4 

6.4 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka 31.12.2019 31.12.2018 

a) w walucie polskiej tys.  5 526       6 097 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) tys.  1 059      861      

b1. jednostka/waluta    EUR tys.  245       195 

      tys. zł    1 041       844       

b1. jednostka/waluta    GBP tys.  4       4      

      tys. zł    18       17       

Należności krótkoterminowe, razem   6 585       6 958       

 
 
NOTA 6.5 

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

31.12.2019 31.12.2018 

a) do 1 miesiąca   3 670       1 960 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy    803       1 974 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   - - 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku   - - 

e) powyżej 1 roku   - - 

f) należności przeterminowane   1 247       1 860       

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)   5 915       5 823       

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług     252       242      

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 5 663       5 581       
 
 
NOTA 6.6 

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

31.12.2019 31.12.2018 

a) do 1 miesiąca    477       991       

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy   176       135       

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   66       121       

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku   182        85       

e) powyżej 1 roku   346       314       

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)     1 247       1 646       

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane  
   252      242       

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  1 499       1 888       

 
 

NOTA 7.1 

7.1  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
  

31.12.2019 31.12.2018 
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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    - - 

     - 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)   - -      

        - wycena walutowych kontraktów terminowych   - - 

     - lokaty terminowe - -      

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   614       139       

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach    403      139       

        - inne środki pieniężne   211 -        

        - inne aktywa pieniężne   - - 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 614        139       

 
 

NOTA 7.2 

7.2 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka 31.12.2019 31.12.2018 

a) w walucie polskiej tys.  331        132       

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) tys.  282 7 

b1. jednostka/waluta    EUR tys.  66 1       

      tys. zł    282 5 

pozostałe waluty w tys. zł    1 2 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem   614        139       

 
 

NOTA 8 

8. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  
  

31.12.2019 31.12.2018 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:   219        143      

     - ubezpieczenia   54       82 

     - przedpłacone koszty reklamy i targów   17        39       

     - materiały reklamowe 2       -       

     - subskrypcja oprogramowania  12 - 

     -  koszty pozwu Sodexo 100 - 

     - inne 34 - 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:   - - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem   219       143       
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NOTA 9 

9. ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI  31.12.2019 31.12.2018 
Materiały     

a)        Wartość brutto (początkowa)                        1 720                             1 739     
b)       Wartość odpisu                           115                                115     
c)        Wartość netto                        1 604                             1 624     

Wyroby gotowe     
a)        Wartość brutto (początkowa)                           602                                563     
b)       Wartość odpisu                             65                                  52     
c)        Wartość netto                           537                                511     

Należności z tytułu dostaw i usług     
a)        Wartość brutto (początkowa)                        5 915                             5 823     
b)       Wartość odpisu                           252                                242     
c)        Wartość netto                        5 663                             5 581     

Łączna wartość odpisu z tytułu trwałej utraty wartości                           432                                409     
 
 

NOTA 10 
9. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)             

Seria / emisja Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji 
[szt.] 

Wartość 
serii / 
emisji 

wg 
wartości 
nominaln

ej [zł] 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy (od 

daty) 

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 

Liczba akcji razem - - - 2 700 000 - - - - 

Kapitał zakładowy, 
razem - - - 

- 540 000 
- - - 

Wartość nominalna 
jednej akcji = 0,20 zł 

-- - - 

- - 

- - - 

 
 

NOTA 11 

10. KAPITAŁ ZAPASOWY 
  

31.12.2019 31.12.2018 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej    4 036        4 036       
b) utworzony ustawowo    167        167       

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość - - 

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników   - - 

e) inny (wg rodzaju)    5  209       5 209       

   - z likwidacji środków trwałych     
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   - z podziału wyniku finansowego    5 209       5 209       
Kapitał zapasowy, razem    9 412       9 412       

 
NOTA 12 

11. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY   31.12.2019 31.12.2018 

a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej    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    2        2       

 
 

NOTA 13 

12. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 31.12.2019 31.12.2018 

a) utworzone zgodnie z statutem/umową   5 476       2 200       

b) na akcje (udziały) własne   - - 
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem    5 476        2 200       

 
 

NOTA 14 

13. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) 31.12.2019 31.12.2018 

   - zaliczkowe naliczenie dywidendy za rok bieżący - - 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem   - - 

 
 
NOTA 14.1 

14.1 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 31.12.2019 31.12.2018 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 729       369       

a) odniesionej na wynik finansowy   729       369       
    - różnice kursowe 1        

    - odsetki naliczone nieotrzymane 1               
    - pozostałe 2       2       
    - różnica stawek amortyzacyjnych 684       326       

    - naliczone bonusy 41       41       

b) odniesionej na kapitał własny   - - 
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   - - 
2. Zwiększenia    2       361       
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)  2        361       
    - różnice kursowe   1        1       
    - odsetki naliczone nieotrzymane   - -        
    - pozostałe   -       - 
    - różnica stawek amortyzacyjnych   -         360       
    - naliczone bonusy   1        -        

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

- - 

3. Zmniejszenia    119        2      

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 119       2       

    - różnice kursowe   -       - 
    - odsetki naliczone nieotrzymane   1        - 
    - pozostałe   2        2 
    - różnica stawek amortyzacyjnych   116        -      
    - 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  - - 

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 612       729       

a) odniesionej na wynik finansowy   612        729       
    - różnice kursowe   2        1       
    - odsetki naliczone nieotrzymane   - -        
    - pozostałe   --       2       
    - różnica stawek amortyzacyjnych   568       685      
    - naliczone bonusy   42       41       
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) 

31.12.2019 31.12.2018 

a) stan na początek okresu  47       56       
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe - -- 
   - rezerwa na odprawy emerytalne  47       56       
   - 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) 18       9       

   - rezerwa na nagrody jubileuszowe - - 
   - rezerwa na odprawy emerytalne 18        9       
   - inne - - 
e) stan na koniec okresu 29       47       
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe - - 
   - rezerwa na odprawy emerytalne 29       47       
   - inne - - 
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NOTA 14.3 

14.3 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG 
TYTUŁÓW) 

31.12.2019 31.12.2018 

a) stan na początek okresu  105       140       
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe - - 
   - rezerwa na odprawy emerytalne - - 
   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 105       140       
b) zwiększenia (z tytułu) -       - 
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe - - 
   - rezerwa na odprawy emerytalne - - 
   - rezerwa na niewykorzystane urlopy - - 
c) wykorzystanie (z tytułu)  25       35 
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe - - 
   - rezerwa na odprawy emerytalne - - 

   - rezerwa na niewykorzystane urlopy 25       35       
d) rozwiązanie (z tytułu) - - 
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe - - 
   - rezerwa na odprawy emerytalne - - 
   - rezerwa na niewykorzystane urlopy - - 
e) stan na koniec okresu 80       105       
   - rezerwa na nagrody jubileuszowe - - 
   - rezerwa na odprawy emerytalne - - 
   - rezerwa na niewykorzystane urlopy  80       105       

 
 
NOTA 14.4 

14.4  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)  31.12.2019 31.12.2018 

a) stan na początek okresu  - -        
   - rezerwa na spory sądowe - -        
   - rezerwa na naprawy gwarancyjne - - 
   - rezerwa na bonusy - - 
b) zwiększenia (z tytułu) 712        - 
   - rezerwa na spory sądowe - - 
   - rezerwa na naprawy gwarancyjne -        - 
   - rezerwa na bonusy 712        - 

c) wykorzystanie (z tytułu) - - 

   - rezerwa na spory sądowe - - 
   - rezerwa na naprawy gwarancyjne - - 
   - rezerwa na bonusy - - 
d) rozwiązanie (z tytułu) 712 -        
   - rezerwa na spory sądowe - -       
   - rezerwa na naprawy gwarancyjne - - 
   - rezerwa na bonusy 712 - 
e) stan na koniec okresu -      - 
   - rezerwa na spory sądowe - - 
   - rezerwa na naprawy gwarancyjne -      - 
   - rezerwa na bonusy -       - 
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NOTA 15.1 

15.1 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
  

31.12.2019 31.12.2018 

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  4 045       5 161       
  - wobec wspólnika jednostki współzależnej - - 
  - wobec znaczącego inwestora - - 
  - wobec innych jednostek 4 045       5 161       
    -- kredyty i pożyczki   2 884        5 161       
    -- umowy leasingu finansowego linii produkcyjnej   1 161        - 
    -- inne (wg rodzaju)   -      -       
       - zobowiązania wobec Urzędu Miasta -       -       
Zobowiązania długoterminowe, razem 4 045       5 161       

 
 
NOTA 15.2 

15.2 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY  31.12.2019 31.12.2018 

a) powyżej 1 roku do 3 lat   3 674       4 454       
b) powyżej 3 do 5 lat   371 707 
c) powyżej 5 lat   -        - 
Zobowiązania długoterminowe, razem   4 045       5 161       

 
 
NOTA 15.3 

15.3 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka 31.12.2019 31.12.2018 

a) w walucie polskiej tys.  4 045       5 161       
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) tys.  - - 

b1. jednostka/waluta    EUR tys.  - - 

      tys. zł    - - 
pozostałe waluty w tys. zł    - - 

Zobowiązania długoterminowe, razem   4 045       5 161       
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NOTA 15.4 
15.4 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 

Nazwa jednostki ze 
wskazaniem formy 

prawnej 
Siedziba 

Kwota kredytu wg 
umowy 

Kwota kredytu 
pozostała do spłaty Oprocentowanie Termin spłaty Zabezpie- 

czenia 
tys. zł waluta tys. zł waluta 

mBank SA Warszawa 4 000 PLN  0 PLN  

Oprocentowania 
kredytów WIBOR 1M plus 

marża banku, opłaty 
oraz prowizje banku 

zostały objęte klauzulą 
poufności, zawartą w 
umowach i nie mogą 

zostać podane do 
publicznej wiadomości 

25.05.2020r. zgodnie 
z aneksem z dnia 

17.04.2020 
przesunięty na 

24.11.2020. 

Weksel, 
gwarancja de 

minimis 
udzielona 

przez BGK na 
80% kwoty 

kredytu 

mBank SA Warszawa  6 000 PLN  0 PLN 

 
 

25.05.2020r. zgodnie 
z aneksem z dnia 

17.04.2020 
przesunięty na 

25.11.2020. 
 
 
 
 

weksel 

mBank SA Warszawa 5 300 PLN 2 884 PLN  

31 lipiec 2023 
Zgodnie z aneksem  z 

dnia 17.04.2020 w 
okresie od maja 2020 
r do września 2020 r. 

bez spłaty rat . 

weksel 

         

 
 

NOTA 16.1 
16.1 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE   31.12.2019 31.12.2018 

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:   12 422       8 759       
   - wobec wspólnika jednostki współzależnej   - - 
   - wobec znaczącego inwestora   - - 
   - wobec innych jednostek   12 422       8 759       
     -- kredyty i pożyczki, w tym:   4 350 2 958 
        --- długoterminowe w okresie spłaty   - - 
     -- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   - - 
     -- z tytułu dywidend   - - 
     -- inne zobowiązania finansowe, w tym:   258       - 
        --- z tytułu umów leasingu finansowego   258       - 
     -- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   3 498       3 967       

        --- do 12 miesięcy   3 480       3 949       
        --- powyżej 12 miesięcy   18 18 
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     -- zaliczki otrzymane na dostawy   - - 
     -- zobowiązania wekslowe   - - 
     -- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych   918       971       
     -- z tytułu wynagrodzeń   578       598       
     -- inne (wg rodzaju)    2 732        189       
        ---zob. z tytułu zakupu środków trwałych 2 602       189       
        ---rozrachunki z tytułu kart PREPAID -konkursy 90 - 
        ---pozostałe 40 - 
d) fundusze specjalne (wg tytułów)   86        76       
     - ZFŚS   86        76       
Zobowiązania krótkoterminowe, razem   12 422       8 759       

 
 

NOTA 16.2 

16.2 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka 31.12.2019 31.12.2018 

a) w walucie polskiej tys.  12 020       8 374       
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) tys.  402       385 

b1. jednostka/waluta    EUR tys.  94       89 

      tys. zł  tys.  402       385 

b2. jednostka/waluta    GBP tys. - - 

      tys. zł  tys. - - 
pozostałe waluty w tys. zł    - - 
Zobowiązania krótkoterminowe, razem tys. 12 422       8 759       

 
 

NOTA 16.3 
16.3 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  

Nazwa jednostki ze 
wskazaniem formy 

prawnej 
Siedziba 

Kwota kredytu wg 
umowy 

Kwota kredytu 
pozostała do spłaty Oprocentowanie Termin spłaty 

Zabez- 
piecze-nia 

tys. zł waluta tys. zł waluta 

mBank SA Warszawa 4 000 PLN  2 233 PLN  

Oprocentowania 
kredytów WIBOR 1M plus 

marża banku, opłaty 
oraz prowizje banku 

zostały objęte klauzulą 
poufności, zawartą w 
umowach i nie mogą 

zostać podane do 
publicznej wiadomości 

kredytu w rachunku 
bieżącym o 
końcowym terminie 
spłaty 25 maja 2020  
Aneks z dnia 
17.04.2020 r. 
przedłużający spłatę 
do 25 listopada 2020r. 

Weksel, 
gwarancja de 

minimis 
udzielona 

przez BGK na 
80% kwoty 

kredytu 

         

mBank SA Warszawa 6 000 PLN 1 000 PLN 

Oprocentowania 
kredytów WIBOR 1M plus 

marża banku, opłaty 
oraz prowizje banku 

zostały objęte klauzulą 
poufności, zawartą w 
umowach i nie mogą 

zostać podane do 
publicznej wiadomości 

krótkoterminowa 
część kredytu na 
Kampanię 
Reklamową 2017 roku 
o końcowym terminie 
spłaty 25 maja 2020 
Aneks z dnia 
17.04.2020 r. 
przedłużający spłatę 
do 25 listopada 2020 
r. 

weksel 

mBank SA Warszawa 5 300 PLN 1 116 PLN 

Oprocentowania 
kredytów WIBOR 1M plus 

marża banku, opłaty 
oraz prowizje banku 

zostały objęte klauzulą 

31 lipiec 2023 
Zgodnie z aneksem  z 
dnia 17.04.2020 w 
okresie od maja 2020 

weksel 
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poufności, zawartą w 
umowach i nie mogą 

zostać podane do 
publicznej wiadomości 

r do września 2020 r. 
bez spłaty rat . 

 
 

W dniu 06.04.2020r. Zarząd Spółki podpisał z Santander Bank Polska S.A. umowę o kredyt w Rachunku Bieżącym do kwoty 1 mln. zł. z 
przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt krótkoterminowy ze spłatą w dniu 15.04.2021 r. 
Zabezpieczeniem jest Weksel oraz gwarancja de minimis udzielona przez BGK na 80 % kwoty kredytu 

 
 

NOTA 17 

17. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  
  

31.12.2019 31.12.2018 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów    - - 

    - długoterminowe (wg tytułów)   - - 

    - krótkoterminowe (wg tytułów)   - - 
b) rozliczenia międzyokresowe prz 
ychodów  

  
3 291       3 207       

    - długoterminowe (wg tytułów)   2 856       2 918       
       - otrzymane dotacje do aktywów trwałych   2 856       2 918       

    - krótkoterminowe (wg tytułów)   435        289       
       - otrzymane dotacje do aktywów trwałych   435        289       
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem   3 291       3 207       

 
 

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 RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

 
NOTA 19.1 

19.1 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 
01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

- sprzedaż produktów 43 371       44 475 
     - 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   43 371       44 475       
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem   43 371       44 475       
     - 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   43 371       44 475       

 
 

NOTA 19.2 

19.2 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 
01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

a) kraj   39 927        40 984       
     - od jednostek powiązanych   - - 

     - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale 

  
- - 

     - od pozostałych jednostek   39 927       40 984       
b) eksport   3 444       3 491       
     - od jednostek powiązanych   - - 

     - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale 

  
-- - 

     - od pozostałych jednostek    3 444      3 491       
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem   43 371       44 475       
     - od jednostek powiązanych   - - 

     - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale 

  
-- - 

     - od pozostałych jednostek    43 371       44 475       
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NOTA 20.1 

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

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

- sprzedaż towarów 145      217       
     - 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   145 217 

- sprzedaż materiałów - - 
     - 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   145       217       
     - 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    145      217       
 
 

NOTA 20.2 

20.2 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)  
01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

a) kraj   137       215       
     - od jednostek powiązanych   - - 

     - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale 

  
- - 

     - od pozostałych jednostek   137        215      
b) eksport    8      2 
     - od jednostek powiązanych   - - 

     - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale 

  
- - 

     - od pozostałych jednostek   8       2 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem   145        217       

     - od jednostek powiązanych   - - 
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     - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale 

  
- - 

     - od pozostałych jednostek   145       217      
 
 
NOTA 21 

21. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
  

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

a) amortyzacja   2 072       1 809       
b) zużycie materiałów i energii   20 562       21 006       
c) usługi obce   4 910       5 498       
d) podatki i opłaty   459        459      
e) wynagrodzenia    9 218       8 492       
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    1 860       1 724       

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)   1 344       1 058       
    - delegacje ,ubezpieczenie, reprezentacja i reklama 1 344 1 058       
Koszty według rodzaju, razem   40 425       40 050       
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych   39       -105       
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) - - 
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)   -10 424       -10 822       
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)   -6 727       -5 877       
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   -23 235       -23 456       

 
 
NOTA 22 

22. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
  

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)   -        - 
    - na sprawy pracownicze -       - 
b) pozostałe, w tym:   282        258       
    - odpisy aktualizujące -       - 
    - odszkodowania 45        82       
    - pozostała sprzedaż 6       10      
    - pozostałe przychody zw.z rozliczeniem konkursów 30       -      
    -pozostałe przychody różnice remanentowe -zapasy 176 136 
    - pozostałe przychody operacyjne 25 30 
Inne przychody operacyjne, razem   282       258       

 
 
NOTA 23 

23. INNE KOSZTY OPERACYJNE 
  

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

a) utworzone rezerwy (z tytułu)   - - 
    - na sprawy sądowe - - 
    - na sprawy pracownicze - - 
b) pozostałe, w tym:   278       286       
    - darowizny 27       23 
    - odpis aktualizujący należności -      - 
    - koszty sądowe 2       1 
    - straty w majątku obrotowym -różnice remanentowe zapasy 202       142       
    - naprawy powypadkowe 2       72       
    - pozostałe 45       48      
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Inne koszty operacyjne, razem   278       286       

 

NOTA 24 

24.  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
  

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

a) z tytułu udzielonych pożyczek   - - 
    - od jednostek powiązanych   - - 

    - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale   

- - 

    - od pozostałych jednostek   - - 
b) pozostałe odsetki    1        3       
    - od jednostek powiązanych   - - 

    - od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale   

- - 

    - od pozostałych jednostek   1       3       
      -- od wspólnika jednostki współzależnej   - - 
      -- od znaczącego inwestora   - - 
      -- od innych jednostek   1 3       
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem    1       3       

 
 
NOTA 25 

25. INNE PRZYCHODY FINANSOWE 
  

01.01.2019 
 31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

a) dodatnie różnice kursowe    1       28 
     - zrealizowane   1      28 
     - niezrealizowane       -       - 
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)   - - 
c) pozostałe, w tym:   - - 
Inne przychody finansowe, razem   1 28      

 
 

NOTA 26 

26. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
  

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

a) od kredytów i pożyczek   132       157       
    - dla jednostek powiązanych, w tym:   - - 
      -- dla jednostek zależnych   - - 
      -- dla jednostki dominującej   - - 

    - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale, w tym:   

- - 

      -- dla jednostek współzależnych   - - 
      -- dla jednostek stowarzyszonych   - - 
      -- dla innych jednostek   --  

    - dla pozostałych jednostek   132       157       
      -- dla wspólnika jednostki współzależnej   - - 
      -- dla znaczącego inwestora   - - 
      -- dla innych jednostek   132       157       
b) pozostałe odsetki   - 1 
    - dla jednostek powiązanych, w tym:   - - 
      -- dla jednostek zależnych   - - 
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      -- dla jednostki dominującej   - - 

    - dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w 
kapitale, w tym:   

- - 

      -- dla jednostek współzależnych   - - 
      -- dla jednostek stowarzyszonych   - - 
      -- dla innych jednostek   - - 
    - dla pozostałych jednostek   - 1 
      -- dla wspólnika jednostki współzależnej   - - 
      -- dla znaczącego inwestora   --  

      -- dla innych jednostek   - 1 
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem   132       158       

 
 
NOTA 27 

27.  INNE KOSZTY FINANSOWE 
  

01.01.2019 
31.12.2019 

01.01.2018 
31.12.2018 

a) ujemne różnice kursowe    - -        
     - zrealizowane   - -       
     - niezrealizowane       - -       
b) utworzone rezerwy (z tytułu)   - - 
c) pozostałe, w tym:   43 17 
     - prowizje bankowe od kredytów  14 5 
Inne koszty finansowe, razem   43 17       

 
 
NOTA 28 

28.  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 
  

01.01.2019 
31.12.201 

01.01.2018 
31.12.2018 

1. Zysk (strata) brutto   3 302       4 492      

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 
tytułów) 

30       -457       

 - różnice trwałe 733       289       
   --zwiększające podstawę opodatkowania  733       289       
       ubezpieczenie samochodów pow. 20.000 EUR 26       18       
       Aktualizacja wartości zapasów 12 31 

       wpłaty na rzecz PFRON 110       103       

       pozostałe koszty rodzajowe 66       46      

       Reprezentacja 100       68       
       wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ustalona bilansowo 21 23 
       nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową -       - 
       wydatki raty leasingowe 270 - 
       przekazane darowizny - -       
       koszty związane z ugodą sądową - - 
       odpisy aktualizujące należności -        -       
       rezerwy na sprawę sądową - - 
       odsetki budżetowe  - - 
       Pozostałe 128  6       
   --zmniejszające podstawę opodatkowania -        58 
       dotacje otrzymane -      - 

       wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ustalona podatkowo - 5 
       rozwiązanie rezerw na sprawy sądowe - - 
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       Zrealizowane różnice kursowe -       53       
 - przejściowe różnice -703       -687       
    -- zwiększające podstawę opodatkowania 668        347       
      Bonusy -       -71       
      korekty sprzedaży po dniu bilansowym -       - 
      niezrealizowane różnice kursowe 10       37       
      utworzenie odpisów aktualizujących majątek obrotowy - 52       
      amortyzacja nkup - - 
      utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze - -       
      odpisy aktualizujące należności - - 
      wartość nieumorzona zlikwidowanych środków trwałych 102 - 
      pozostałe rezerwy -       - 
      niewypłacone wynagrodzenia -       21      
      niezapłacone składki ZUS  540       305       
      Pozostałe  12       3       
      odsetki i prowizje 4       - 
    -- zmniejszające podstawę opodatkowania 1 371       1 034       
      odsetki i prowizje zapłacone - - 
      rozwiązanie odpisów aktualizujących - 33       
      zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze -        - 
      wykorzystanie odpisów aktualizujących zapasy - - 
      Dotacje 428        289       
      odpisy aktualizujące należności (upodatkowienie) - - 
      niezrealizowane różnice kursowe -       -- 
      nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową - 11       
      bonusy naliczone 146        

      Pozostałe 84       36       
      wypłacone wynagrodzenia 1              
      zapłacone składki ZUS 284       237       
 - odliczenia od dochodu straty z lat ubiegłych 428 428 
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym  3 332        4 630       
4. Podatek dochodowy według stawki 19% 633  880       
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku - -5       
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 633  875       
    - wykazany w rachunku zysków i strat 491 1 216       
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny --  

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - 

 
NOTA 29 

29. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  
01.01.2017 
31.12.2017 

01.01.2018 
31.12.2018 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych  
  -142       449       

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych   - - 

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu 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   -142       449       
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NOTA 30  
Przewiduje się, iż  zysk za rok 2019 w wysokości 2 811 tys. zł przeznaczony będzie na podwyższenie kapitału rezerwowego. 

 
 
NOTA 31 

Zysk na akcję obliczono jako iloczyn zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego przez średnioważoną liczbę 

akcji. 
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 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 
NOTA 32.1 

32.1 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  31.12.2019 31.12.2018 

Środki pieniężne w kasie - -      

Środki pieniężne na rachunkach a vista 614      139       

Lokaty o terminie wymagalności do 3 miesięcy - -        

Inne aktywa  --  

Środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, razem  614       139       
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NOTA 32.2 

32.2 OBJAŚNIENIE RÓŻNIC MIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI A ZMIANAMI 
WYKAZANYMI W RACHUNKU PRZEPŁÓW PIENIĘŻNYCH 

31.12.2019 31.12.2018 

Bilansowa zmiana stanu rezerw -159       315       

Zmiana stanu rezerw wykazana w rachunku przepływów pieniężnych -159       315      

Objaśnienie różnicy   

Bilansowa zmiana stanu zapasów -150       -241       

Zmiana stanu zapasów wykazana w rachunku przepływów pieniężnych -150       -241       

Objaśnienie różnicy   

Bilansowa zmiana stanu należności 378       228       

Zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych 378        228       

Objaśnienie różnicy   

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek 3 937       3079       

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek, wykazana w rachunku 
przepływów pieniężnych 

3 937       3079       

Objaśnienie różnicy  68       -46       

    - Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych -27        -23       

    - Zobowiązania z tytułu nie wypłaconych dywidend -       - 

    - Zmiana stanu zobowiązań leasingowych -251       -13       

    - Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych - - 

Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 38       -208       

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych -15       -208       

Objaśnienie różnicy   

    - Otrzymana dotacja do aktywów trwałych -       -      

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych 475       -834       

Zmiana stanu środków pieniężnych wykazana w rachunku przepływów pieniężnych 475       -834       

Objaśnienie różnicy   

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2020 



51 | S t r o n a   

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH  
1.1. INSTRUMENTY FINANSOWE – ZESTAWIENIE W PODZIALE NA GRUPY 

 

Opis 

Aktywa finansowe 

przeznaczone do 

obrotu 

Zobowiązania 

finansowe 

przeznaczone do 

obrotu 

Pożyczki 

udzielone i 

należności 

własne 

Aktywa 

finansowe 

utrzymywane 

do terminu 

wymagalności 

Aktywa 

finansowe 

dostępne do 

sprzedaży 

Razem 

Stan na początek 

roku 
- - 40 6 716 - 6 756 

Zwiększenia - - 91 - - 91 

- nabycie - - - - - - 

- aport - - - - - - 

- inne - - 91 - - 91 

Zmniejszenia - - 57 383 - 440 

- sprzedaż - - - - - - 

- aktualizacja 

wartości 
- - - -10 - -10 

 - inne - - 57 394 - 451 

Stan na koniec 

roku 
- - 74 6 333 - 6 407 

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO  

Megaron S.A. 

http://www.megaron.com.pl/flash2/flash_pl.htm
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1.2. CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Opis Charakterystyka Wartość bilansowa 

Warunki i terminy 

wpływające na 

przyszłe przepływy 

pieniężne 

Aktywa finansowe 

przeznaczone do obrotu,  

w tym: 

Aktywa nabyte w celu odsprzedaży w okresie do 3 

miesięcy, w celu osiągnięcia korzyści 

ekonomicznych wynikających z 

krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych 

czynników rynkowych albo krótkiego czasu 

trwania nabytego instrumentu. 

- - 

- instrumenty pochodne - - - 

Aktywa finansowe dostępne do 

sprzedaży: 

Niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i 

należności własnych aktywa finansowe, dla 

których zawarte umowy ustalają termin 

wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz 

określają prawo do otrzymania w ustalonych 

terminach korzyści ekonomicznych, pod 

warunkiem że jednostka zamierza i może 

utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one 

wymagalne i nastąpi ich wykup 

- - 

Pożyczki udzielone  

i należności własne: 

Niezależnie od terminu wymagalności (zapłaty), 

aktywa finansowe powstałe na skutek wydania 

bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków 

pieniężnych oraz obligacje i inne dłużne 

instrumenty finansowe nabyte w zamian za 

wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu 

środki pieniężne. 

Pożyczki udzielone i należności własne, które 

Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim 

terminie, zalicza się do aktywów finansowych -

przeznaczonych do obrotu. 

- - 

Aktywa finansowe 

utrzymywane do terminu 

wymagalności 

Pozostałe aktywa finansowe, niespełniające 

warunków zaliczenia do wcześniejszych kategorii. 

Należności 

handlowe pozostałe 

Różne terminy 

płatności  

Środki pieniężne 

Środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty wycenia się 

według zamortyzowanego kosztu przy 

zastosowaniu metody efektywnej stopy 

procentowej. 

Środki pieniężne 

Środki na rachunku 

bankowym  do 

bieżących realizacji 

płatności 
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Zobowiązania finansowe 

przeznaczone do obrotu,  

w tym: 

Zobowiązania nabyte w celu odsprzedaży w 

okresie do 3 miesięcy, w celu osiągnięcia korzyści 

ekonomicznych wynikających z 

krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych 

czynników rynkowych albo krótkiego czasu 

trwania nabytego instrumentu. 

- - 

- instrumenty pochodne  - - 

- Pozostałe zobowiązania 

finansowe 

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się 

według zamortyzowanego kosztu przy 

zastosowaniu metody efektywnej stopy 

procentowej. 

 

Kredyty i pożyczki 

Kredyt 

krótkoterminowy 

spłata do 25.11.2020 

WIBOR 1M, kredyt 

długoterminowy 

spłata do 31.07.2023r. 

WIBOR 1M 

Leasing finansowy 

Leasing finansowy 

maszyny produkcyjnej 

, spłata do 31.07.2024 

WIBOR 1M 

Zobowiązania 

handlowe i 

pozostałe 

Różne terminy 

płatności 

 

1.3. OPIS METOD I ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO USTALANIA WARTOŚCI GODZIWEJ AKTYWÓW I 
ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

Na dzień bilansowy instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej nie wystąpiły. 

1.4. OPIS SPOSOBU UJMOWANIA SKUTKÓW PRZESZACOWANIA AKTYWÓW ZALICZONYCH DO 
KATEGORII DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY 

Nie dotyczy. 

1.5. ZMIANY KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH 

Nie dotyczy. 

1.6. ZASADY WPROWADZANIA DO KSIĄG RACHUNKOWYCH NABYTYCH INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH W WYNIKU TRANSAKCJI DOKONANYCH W OBROCIE REGULOWANYM 

Nie dotyczy. 
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1.7. INFORMACJE NA TEMAT RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ 

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. Umowy kredytowe Emitenta, wskutek wieloletniej 

pozytywnej współpracy z kredytodawcą, oprocentowane są według indywidualnie negocjowanych stóp procentowych. Zmniejsza to 

ewentualne negatywne skutki niekorzystnych trendów w tym zakresie, umożliwiając, w razie potrzeby, renegocjowanie warunków 

kredytowych.. 

1.8. INFORMACJE NA TEMAT RYZYKA KREDYTOWEGO 

Spółka zawiera transakcje wyłącznie z wiarygodnymi  firmami o dobrej zdolności kredytowej, których sytuacja finansowa jest 

okresowo weryfikowana. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych 

należności jest nieznaczne. W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty , 

ryzyko kredytowe powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to 

ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów.   Właściwa struktura finansowania, kapitały w pełni finansujące majtek 

trwały oraz  dochodowa  działalność gospodarcza wpływa na brak ryzyka kredytowego w spółce. 

1.9. WYCENA AKTYWÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU LUB DOSTĘPNYCH 
DO SPRZEDAŻY WEDŁUG SKORYGOWANEJ CENY NABYCIA ZE WZGLĘDU NA BRAK 
MOŻLIWOŚCI WIARYGODNEJ OCENY WARTOŚCI GODZIWEJ 

Nie dotyczy Spółki.  

1.10. WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, A ICH WARTOŚĆ 
BILANSOWA 

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie jest istotne różna od wartości bilansowej.  

1.11. TRANSAKCJE W WYNIKU KTÓRYCH AKTYWA FINANSOWE ZOSTAŁY PRZEKSZTAŁCONE W 
PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB UMOWY ODKUPU ORAZ LEASINGU 

Nie dotyczy Spółki.    

1.12. PRZEKWALIFIKOWANIE AKTYWA FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ 
DO AKTYWÓW WYCENIANYCH W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA 

Nie dotyczy Spółki. 



55 | S t r o n a   

  

1.13. ZESTAWIENIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI 
AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

Odpis aktualizujący 
Aktywa finansowe 

przeznaczone do obrotu 

Aktywa finansowe 

dostępne do sprzedaży 

Pożyczki udzielone i 

należności własne 

Aktywa finansowe 

utrzymywane do terminu 

wymagalności 

Stan na początek roku - - - 242 

- zwiększenia - - - 15 

- zmniejszenia - - - 5 

Stan na koniec roku - - - 252 

 

1.14. PODZIAŁ PRZYCHODÓW Z ODSETEK WYLICZONYCH ZA POMOCĄ STÓP PROCENTOWYCH 
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH KONTRAKTÓW, PRZYPADAJĄCE NA OKRES OBJĘTY 
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE AKTYWÓW, KTÓRYCH 
ODSETKI TE DOTYCZĄ 

 
W okresie 01.01.2019 - 31.12.2019  
 

Wyszczególnienie 
Odsetki 

zrealizowane 

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności 

Do 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy 
Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

KAUCJA  1 - - - - 
- - - - - - 
Razem  1 - - - - 

 

             W okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 

Wyszczególnienie 
Odsetki 

zrealizowane 

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności 

Do 3 miesięcy 
Od 3 do 12 
miesięcy 

Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

KAUCJA 1 - - - - 
Odsetki z tytułu 
nieterminowych zapłat 
należności 

1 - - - - 

Razem 2 - - - - 

 

1.15. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ POŻYCZEK UDZIELONYCH LUB NALEŻNOŚCI 
WŁASNYCH Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI 

Nie dotyczy Spółki. 
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1.16. PODZIAŁ KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH JEDNOSTKĘ Z TYTUŁU ODSETEK  OD ZOBOWIĄZAŃ 
FINANSOWYCH WYLICZONYCH ZA POMOCĄ STÓP PROCENTOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z 
ZAWARTYCH KONTRAKTÓW, PRZYPADAJĄCE NA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM 
FINANSOWYM, Z PODZIAŁEM NA KOSZTY ODSETEK ZWIĄZANE Z ZOBOWIĄZANIAMI 
ZALICZONYMI DO PRZEZNACZONYCH DO OBROTU, POZOSTAŁYMI KRÓTKOTERMINOWYMI 
ZOBOWIĄZANIAMI FINANSOWYMI ORAZ DŁUGOTERMINOWYMI ZOBOWIĄZANIAMI 
FINANSOWYMI 

W okresie 01.01.2019-31.12.2019  
 

 
  
    Wyszczególnienie  

 
Odsetki 

zrealizowane 

 
Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności 

Do 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

Odsetki od kredytu 
obrotowego mBank SA 

131 - - - - 

Odsetki z tytułu 
nieterminowych zapłat 

zobowiązań z tytułu 
zobowiązań handlowych 

oraz pozostałych 
zobowiązań 

1 - - - - 

Odsetki umowa leasingu  29     
Razem  161 - - - - 

 

W okresie 01.01.2018-31.12.2018 

 
  
    Wyszczególnienie  

 
Odsetki 

zrealizowane 

 
Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności 

Do 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Powyżej 12 
miesięcy 

Razem 

Odsetki od kredytu 
obrotowego mBank SA 

158 - - - - 

Odsetki z tytułu 
nieterminowych zapłat 

zobowiązań z tytułu 
zobowiązań handlowych 

oraz pozostałych 
zobowiązań 

1 - - - - 

Razem 159 - - - - 

 

1.17. PRZYJĘTE CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM  

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka należą należności, pożyczki, środki pieniężne, lokaty 

krótkoterminowe, zobowiązania z tytułu kredytów, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, a także zobowiązania handlowe oraz 

pozostałe zobowiązania. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest zapewnienie środków finansowych na działalność 

Spółki. 
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Główne rodzaje ryzyka wynikającego z posiadanych instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko 

związane z płynnością oraz ryzyko walutowe. Zarząd Spółki weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka 

– zasady te zostały w skrócie omówione poniżej. 

Ryzyko stopy procentowej 

Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane  

w okresach poniżej jednego roku. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi 

bezpośredni wpływ na rynek stóp procentowych w kraju. 

              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. Umowy kredytowe Emitenta, wskutek wieloletniej 

pozytywnej współpracy z kredytodawcą, oprocentowane są według indywidualnie negocjowanych stóp procentowych. Zmniejsza   to 

ewentualne negatywne skutki niekorzystnych trendów w tym zakresie, umożliwiając, w razie potrzeby, renegocjowanie warunków 

kredytowych. Ze względu na bardzo niski poziom występowania instrumentów finansowych obarczonych ryzykiem stopy 

procentowej nie przeprowadzano analizy wrażliwości w tym zakresie. 

Ryzyko walutowe 

Ekspozycja Spółki na to ryzyko związana jest głównie  z działalnością operacyjną (kiedy przychody lub koszty Spółki wyrażone są w 

innej walucie niż waluta funkcjonalna).  

              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 przychodami uzyskiwanymi w EUR. Spółka ocenia wpływ tego ryzyka na działalność Spółki jako 

niewielki. W 2019 roku: 

o koszty poniesione w EUR wyniosły 538 tys.; 

o przychody uzyskane w EUR wyniosły 814 tys. 

• Koszty transportu - koszty transportu stanowią 8% 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. W związku z powyższym Spółka nie jest istotnie narażona na ryzyko kursowe. 

Ze względu na fakt, że większość sprzedaży Spółki dokonywana jest w polskich złotych, działania spółki ograniczają się do bieżącego 

monitorowania kursów ww. walut. Spółka nie dokonywała analizy wrażliwości w tym zakresie. 

1.18. ZABEZPIECZENIE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WARTOŚCI GODZIWEJ, PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH LUB UDZIAŁÓW W AKTYWACH NETTO JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH 

Nie dotyczy Spółki. 

1.18.1. ZABEZPIECZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PLANOWANYCH TRANSAKCJI LUB 
UPRAWDOPODOBNIONEGO PRZYSZŁEGO ZOBOWIĄZANIA 

Nie dotyczy Spółki.  
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1.18.2. ZYSKI LUB STRATY Z WYCENY INSTRUMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZEPŁYWY 
PIENIĘŻNE ODNOSZONE NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 

Nie dotyczy Spółki. 

 INFORMACJE O LICZBIE I WARTOŚCI POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INNYCH 
PRAW 

Spółka nie posiada papierów wartościowych ani innych praw 

 INFORMACJE O SKŁADNIKACH AKTYWÓW WYCENIANYCH WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ  

Spółka nie posiada aktywów wycenianych w wartości godziwej 

 DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZOBOWIĄZANIACH 
WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ EMITENTA GWARANCJACH I 
PORĘCZENIACH (TAKŻE WEKSLOWYCH) 

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych. 

 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. 

 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. 

 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 
WŁASNE POTRZEBY 

Spółka od kilku lat modernizuje maszyny i hale produkcyjne, na dzień 31.12. 2019 roku w trakcie budowy są środki trwałe o wartość 

ponad 3.700 tys. zł. Na wartość środków trwałych w budowie przede wszystkim składają się wagopakowaczka o wartości 3 034 tys.  

zł. i instalacje lekkich wypełniaczy o wartości 139 tys. zł. oraz węzeł mieszania o wartości 97 tys. zł. 

 Spółka posiada również zaliczki na środki trwałe w budowie o wartości 3 010 tys. zł w tym zaliczka od firmy Horenhep A.Bednarek o 

wartości 2 808 tys. na budowę linii technologicznej (węzła mieszania) służącą do  produkcji mieszanek cementowych. Wartość 

umowy wyniosła 3 304 000 zł netto. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego umowa ta nie została 

sfinalizowana.  

Spółka nie wytwarzała środków trwałych we własnym zakresie i na własne potrzeby. Wszystkie środki trwałe pochodzą z zakupu. 
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 ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB 
KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM  

Nie wystąpiły odsetki ani różnice kursowe, które ujęto by jako składnik ceny nabycia towarów lub koszt wytworzenia 
produktów 

 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 

Nakłady na ochronę środowiska   
Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe    5 100  2 000 

 

W celu zwiększenia bieżących możliwości produkcyjnych w 2020 r. Spółka planuje ponieś kolejne nakłady na linii technologicznej. 

W dniu 27.03.2019 r. Zarząd spółki podpisał z firmą  MLEASING sp. z o.o. umowę leasingową  na Paletyzator BEUMER typ 1800 o 

wartości 1.689 tys. zł. Przedmiot leasingu został przyjęty w dniu 31.07.2019 roku na stan środków trwałych. Umowa zawarta została 

na okres 59 miesięcy. Wstępna opłata z tytułu umowy wyniosła 175 tys. zł. miesięczna  rata z tytułu spłaty przedmiotu leasingu 

wynosi 25 tys. zł.. Wykup maszyny nastąpi w dniu 15.07.2024 r. w wysokości 254 tys. zł. 

W dniu 27.03.2019 r. Zarząd spółki podpisał z firmą  MLEASING sp. z o.o. umowę leasingową  na nową linię technologiczna do produkcji 

mieszanek o wartości 3.304 tys. zł. Umowa zawarta została na okres 59 miesięcy. Wstępna opłata z tytułu umowy wyniosła 330 tys. 

zł. Po przyjęciu sprawnej linii do użytkowania miesięczna  rata z tytułu spłaty przedmiotu leasingu  będzie wynosiła wynosi 

56 tys. zł., wykup maszyny  w wysokości 33  tys. zł.  

 INFORMACJE O PRZYCHODACH I KOSZTACH O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE 
WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE, W TYM ICH KWOTĘ I CHARAKTER 

W ramach działalności badawczo – rozwojowa firma realizowane  prace związane ze stworzeniem nowoczesnego laboratorium wraz  

z wyposażeniem oraz budowę nowej linii produkcyjnej, a także bieżące prace badawcze mające na celu stworzenie nowatorskich 

produktów i poszerzenia asortymentu Spółki. 

 INFORMACJE O TRANSAKCJACH ZAWARTYCH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ORAZ 
JEDNOSTKAMI, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAZOWANIE W KAPITALE 

Nie dotyczy – jednostka nie należy do grupy kapitałowej ani nie posiada zaangażowania w innych podmiotach. 

 ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE 
ZE STRONAMI POWIĄZANYMI 

Nie wystąpiły takie transakcje 
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 INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA UMOW 
NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OCENY ICH WPŁYWU NA 
SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY 

Nie wystąpiły. 
 

 INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH  

Nie dotyczy 

 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU  

Przeciętne zatrudnienie etatowo 01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2018 

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 
 

 
19 23 

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych  71 74 

Zatrudnienie razem 90 97 

 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) 

01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018 

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tyt. pełnienia funkcji Członka Zarządu    

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tyt. umowy o pracę:  634 578 

• Piotr Sikora  634 578 

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

 112 64 

• Adamowicz Mariusz  34 19 

• Parszewski Mieszko  22 6 

• Mielczarek Arkadiusz  11 13 

• Sikora Mariusz  13 13 

• Żywotko Mieczysław  22 13 

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tyt. umowy o pracę    

Dywidenda wypłacona akcjonariuszom będącym Członkami Rady Nadzorczej    

Dywidenda wypłacona akcjonariuszom będącym Członkami Zarządu  0 2 565 

Razem wynagrodzenia 746 3 207 

 

 INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH WOBEC BYŁYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, 
NADZORUJĄCYCH ALBO BYŁYCH CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH 

Nie występują 
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 INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POŻYCZEK, GWARANCJI, 
PORĘCZEŃLUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO ŚWIADCZEŃ NA RZECZ EMITENTA 

Nie wystąpiły 

 INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB FIRMY AUDYTORSKIEJ  
WYPŁACONYM LUB NALEŻNYM ZA ROK OBROTOWY 

W dniu 24.05.2019 roku Rada Nadzorcza Uchwałą nr 8/05/2019/RN dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania 

sprawozdania finansowego . W dniu 06 .06.2019 roku Prezes Zarządu zawarł umowę z firmą audytorską B-think Audit sp. 

z o.o. ,wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4063 . Umowa dotyczyła  dokonania badania jednostkowego 

sprawozdania finansowego , sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 roku oraz półrocznego skróconego 

jednostkowego sprawozdania  finansowego sporządzonego za okres kończący się 30.06.2019 roku . 

 

Informacja o wynagrodzeniu 2019 
 

2018 
 

Data zawarcia umowy 06.06.2019 16.07.2018 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie roczne [w zł] 30 000 21 100 

Pozostałe usługi-limit kosztów dojazdu [w zł] 2 000 4 000 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie śródroczne [w zł] 25 500 12 660 

 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W 
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES 

Nie wystąpiły 

 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIE 
UWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 

W dniu 17.04.2020 r.  aneksami  przedłużono spłaty kredytów obrotowego i w rachunku bieżącym z maja 2020 r. do 

listopada 2020 r. również  wstrzymano spłaty rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego od kwietnia do września 2020r. 

W dniu 06.04.2020 r. podpisano z Santander Bank Polska S.A. na kredyt w rachunku bieżącym o wartości 1 mln. zł. i 

terminie spłaty do 15.04.2021r.  z oprocentowaniem według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. 

 INFORMACJE O RELACJACH MIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A EMITENTEM ORAZ O 
SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJĘCIA AKTYWÓW I PASYWÓW 

Nie dotyczy 

 SPRAWOZDANIE FINANSOWE I DANE PORÓWNYWALNE SKORYGOWANE ODPOWIEDNIM 
WSKAŹNIKIEM INFLACJI  

Nie dotyczy 
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 ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W 
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI  I OPUBLIKOWANYMI 
SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI 

Nie dotyczy  
 

 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 

 DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH 
TYMSKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ 
I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ 

Nie wystąpiły 

 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 

W związku z panującą w okresie od połowy marca 2020 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2 Emitent dokonał weryfikacji procesów wewnętrznych funkcjonujących w Spółce w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników, Klientów oraz Kontrahentów. Jednocześnie dokonał analizy potencjalnego 

wpływu pandemii na działalność operacyjną, wyniki finansowe i sytuację płatniczą Spółki. Emitent przewiduje, że obecna 

sytuacja będzie miała największy wpływ na jego działalność w następujących obszarach: 

W obszarze składania nowych zamówień przez Klientów Emitenta: 

• Ograniczone zostały wizyty przedstawicieli handlowych u Klientów Emitenta ze względu na 
konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów Pracowników z osobami z zewnątrz; 

•  Ograniczone zostały możliwości prowadzenia sprzedaży w marketach budowlanych będących 
głównymi odbiorcami produktów Emitenta; 

W obszarze realizacji zamówień na rzecz Klientów Emitenta: 

• Spółka odnotowuje nieznaczne, krótkoterminowe zakłócenia w ciągłości dostaw surowców 
niezbędnych do produkcji, zwłaszcza tych importowanych z zagranicy i dostarczanych transportem 
samochodowym; 

W obszarze krótkookresowych przepływów pieniężnych: 

• Spółka przewiduje w drugim kwartale bieżącego roku czasowe zakłócenia w regulowaniu 
zobowiązań wobec Spółki przez jej kontrahentów. 
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Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania nie ma możliwości określenia 

ostatecznego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną, wyniki finansowe i sytuację 

płatniczą Spółki, ze względu na fakt, że wynika on z czynników niezależnych od Spółki. W celach ostrożnościowych  Zarząd 

spółki zawarł aneksy umów kredytowych, odraczające terminu spłat bieżących zobowiązań kredytowych, co istotny 

sposób poprawiło sytuację płynnościową Spółki (nota 15.4) a na bieżąco analizuje i uruchamia wszelkie działania mające 

na celu wykorzystanie działań pomocniczych jakie proponuje rząd naszego kraju. 

 SPRAWOZDANIA FINANSOWE – ŁĄCZENIE PODMIOTÓW 

Nie wystąpiło łączenie spółek. 

 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 

Nie dotyczy 

 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE – ODMIENNY DZIEŃ BILANSOWY, 
ODMIENNOŚĆ ZASAD WYCENY, SKUTKI NIE PORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Nie dotyczy  

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

Nie wystąpiły 
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big business

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA  
 
 

Dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Megaron S.A. 

 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

 

Opinia  

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Megaron S.A. z siedzibą 
w Szczecinie (dalej „Spółka”, „Jednostka”), na które składają się: 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący sumę bilansową 

w wysokości 38 721 547 zł, 
 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 

2019 roku wykazujący zysk  netto w wysokości 2 811 116,79 zł, 
 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku 

do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego 

w wysokości 2 811 116,79 zł, 
 rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 

31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych 
w wysokości 474 621,01 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia, 
      („sprawozdanie finansowe”). 

Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:  

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 
31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok 
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z 
dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz.U. z  2019 r. 

poz. 351z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,   
 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem 

Jednostki,  
 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 

z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 

Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy 
dnia 28 kwietnia 2020 roku. 

Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych 
dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – 
t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań 

finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158). Nasza 

odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego. 

Jesteśmy niezależni od Spółki i zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 
Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej 
biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania 

sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi 
wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz 
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firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi 
w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 

podstawę dla naszej opinii.  

Kluczowe sprawy badania 

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej 
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują 
one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione 
rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy 
się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu 

naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, 
w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi 
rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw. 

 
 
Rozpoznawanie przychodów ze sprzedaży 

Spółka przedstawiła ujawnienia związane 

z przychodami ze sprzedaży w notach nr 19 i 20 
do sprawozdania finansowego. 

Prawidłowość rozpoznania przychodów jest 
nieodłącznym ryzykiem branżowym. Wynika to 
ze złożoności warunków zawartych w umowach 
sprzedażowych. Warunki te w podlegają 

częstym zmianom i wymagają odpowiedniego 
odzwierciedlenia w systemie sprzedażowym, 
co zwiększa ryzyko błędu. 

Systemy sprzedażowe przetwarzają duże ilości 
danych w połączeniu z kombinacją różnych 

produktów i usług oraz zmian cen w trakcie 
roku, przy wykorzystaniu licznych systemów. 

Ponadto, zastosowanie standardów 
rachunkowości dotyczących rozpoznawania 
przychodów jest skomplikowane i wiąże się z 
wieloma kluczowymi osądami i szacunkami, w 
tym z kwestią rozliczania bonusów dla 
odbiorców Spółki. 

 
Podejście do badania 

Nasze procedury badania obejmowały 

w szczególności: 

 przegląd zasad rachunkowości dotyczących 
rozpoznawania przychodów i związanych 
z nimi istotnych osadów i szacunków; 

 zrozumienie i oceny środowiska kontroli 
wewnętrznej, w tym dotyczących ujęcia 

ustalenia i prezentacji przychodów ze 
sprzedaży; 

 analizy istotnych warunków umów i ich 
ujęcia w systemie sprzedażowym; 

 oceny systemów informatycznych 
wykorzystanych w związku z rozpoznaniem 
przychodów; 

 analizy potwierdzeń sald uzyskanych od 
klientów oraz zestawienie otrzymanych 
płatności w związku z zrealizowana 
sprzedażą; 

 analizę metodologii rozliczania i ujmowania 
bonusów dla odbiorców, 

 oceny poprawności i kompletności ujawnień 

w tym zakresie.  

Przeprowadzone testy szczegółowe 
w połączeniu z oceną środowiska kontroli 
wewnętrznej opisane powyżej dostarczyły nam 
wystarczających i odpowiednich dowodów 

badania niezbędnych do zaadresowania 

opisanego powyżej ryzyka związanego 
z ujęciem przychodów. 
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Kontynuacja działalności 

W punkcie 8 wprowadzenia do sprawozdania 
finansowego oraz nocie nr 27 dodatkowych 

informacji i objaśnień do sprawozdania 
finansowego dotyczących kontynuacji 
działalności Zarząd Spółki, zgodnie 
z opublikowanymi w dniu 11 marca 2020 r. 
rekomendacjami ESMA (European Securities and 
Markets Authority), opisał faktyczne 
i potencjalne skutki rozszerzania się pandemii 

koronawirusa COVID-19 na sytuację finansową i 
wyniki finansowe prezentowane w przyszłych 
sprawozdaniach finansowych Spółki, jak również 
na założeniem kontynuacji działalności. 

Podejście do badania 

Omówienie z Zarządem Spółki wyników 
przeprowadzonej przez Zarząd analizy zdarzeń 

po dniu bilansowym, w tym ocenę Zarządu co 
do wpływu potencjalnych skutków epidemii 
koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego 
chorobę COVID-19 na realizowane przez 
Spółkę przychody oraz płynność finansową, 
dokonanej na podstawie analizy negatywnych 
scenariuszy mogących mieć wpływ na 

działalność Spółki po dniu bilansowym 
w związku z epidemią. 
 
Przyjęte przez Zarząd Spółki założenia 
i szacunki dotyczące faktycznych 

i potencjalnych skutków rozszerzania się 
pandemii koronawirusa COVID-19 mogą ulec 

zmianie na skutek przyszłych wydarzeń, 
których na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego nie można przewidzieć, co 
skutkuje tym, iż ocena Zarządu Spółki 
dotycząca faktycznych i potencjalnych skutków 
na sytuację finansową i wyniki finansowe 

prezentowane w przyszłych jednostkowych 
sprawozdaniach finansowych Spółki jest 
obarczona niepewnością. 
  

Inne kwestie 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zostało zbadane przez 

działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez 

zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 25 kwietnia 2019 roku.  

Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe 

Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Ustawą o rachunkowości, 
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa 

i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić 
sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 
spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 
Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych 
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Spółki albo zamierza dokonać likwidacji 

Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 

likwidacji lub zaniechania działalności. 

Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby 
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 
Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości 
finansowej Jednostki. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszymi celami są uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie 
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 
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sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim 
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze 
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa 

lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie 
mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania 
finansowego. 

Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu 
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń 
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy 
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia 

zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego 
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego 
rewidenta. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub 

skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki obecnie lub w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 
sceptycyzm, a także: 

 identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury 
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które 
są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko 
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego 
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych 

pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

 uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu 
zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie 
w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Jednostki; 

 oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki; 

 wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady 

kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych 
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub 
warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do 
kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, 
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na 
powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są 
nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania 

uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże 
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółki zaprzestanie kontynuacji 
działalności; 

 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym 
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje 
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 

Przekazujemy Komitetowi Audytu informacje o między innymi, planowanym zakresie i czasie 
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 

słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 

Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych 
dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych 
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej 
niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach. 

Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej 
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego 
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego 
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w 
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wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym 
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje 

przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego. 

 

 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 

31 grudnia 2019 roku („Sprawozdanie z działalności") oraz oświadczenie o stosowaniu ładu 
korporacyjnego, które jest osobnym elementem Raportu Rocznego Jednostki (razem „Inne 
informacje"). 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa. 

Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie 
z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku 

zbadaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi 
informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie są istotnie niespójne ze 
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób 
wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne 
zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym 
sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych 
rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone 

zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 
Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na temat 
informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Jednostka w oświadczeniu o stosowaniu ładu 
korporacyjnego zawarła wymagane informacje. 

Sprawozdanie z działalności Spółka uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania 
z badania, a będzie ono dostępne po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne 

zniekształcenie po publikacji jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą Spółki. 

Opinia o Sprawozdaniu z działalności 

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności 
Spółki: 

 zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących" - Dz. U. z 2018 r., 
poz. 757 z późn. zm.); 

 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 

oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje 
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia o informacjach 
bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c- f, 
h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne 
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 

Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań 

finansowych 

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie usług niebędących 
badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust. 1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy 
o biegłych rewidentach.  

Wybór firmy audytorskiej 

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 
24 maja 2019 roku. Sprawozdanie finansowe jest pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym 

Spółki, które badaliśmy. 
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Poznań, dnia 28 kwietnia 2020 roku 

Niniejsze sprawozdanie zawiera 6 stron. 
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