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Łódź, 14 maja 2021 r. 

 

Szanowni Państwo – Akcjonariusze i Inwestorzy, 

Przedstawiam raport roczny MakoLab S.A. za rok obrotowy 2020. 

W ubiegłorocznym liście napisałem, że w obliczu kryzysu gospodarczego związanego 

z pandemią jako najważniejsze zadanie stawiamy sobie przeprowadzenie MakoLab przez 

trudny okres i zachowanie maksimum zasobów na czas po jego ustaniu. Dziś mogę powiedzieć, 

że w pełni nam się to udało. 

Przede wszystkim bardzo sprawnie przeszliśmy na tryb pracy zdalnej i w efekcie nie ucierpiał 

z tego powodu żaden prowadzony projekt. Jak już wielokrotnie podkreślałem, potwierdziło to 

także zasadność wcześniej poniesionych wydatków na infrastrukturę techniczną oraz na 

wdrożenie norm ISO 27001 i TISAX. 

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej w branżach motoryzacyjnej, lotniczej i finansowej, 

w których uzyskujemy przeważającą część przychodów, nie utraciliśmy żadnego znaczącego 

klienta. Co więcej, dzięki wyjściu naprzeciw nagłym, kryzysowym potrzebom odbiorców 

naszych usług oraz zachowaniu wysokiej efektywności w realizacji projektów, zdobyliśmy 

jeszcze większe zaufanie partnerów i reputację na rynku. W efekcie nasze przychody ze 

sprzedaży były o 12% większe w stosunku do 2019 roku, a wartość eksportu wzrosła o 19%. 

Pomimo wyższej sprzedaży w 2020 r. uzyskaliśmy zysk netto niemal tej samej wartości, co rok 

wcześniej, pogorszyły się jednak nieco wskaźniki rentowności (np. spadek EBIDTA r/r o 5%). 

Dopuszczałem taką sytuację w liście dołączonym do raportu za 2019 rok. Jest to przede 

wszystkim wynikiem wzrostu kosztów zatrudnienia i usług informatyków, ale pozwoliło nam to 

zachować kluczowe dla spółki kompetencje, niezbędne do dalszego wzrostu. Sytuacja na rynku 

specjalistów IT jest coraz trudniejsza, a podaż przewyższa popyt. 

Z działań prorozwojowych zwracam przede wszystkim uwagę na powołanie w sierpniu 2020 r.  

spółki zależnej w Monachium w Niemczech. Jej zadaniem jest wzmocnienie obecności i wzrost 

sprzedaży w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). 

Naszym celem na bieżący rok jest dalszy wzrost przychodów przy zachowaniu zyskowności na 

poziomie z 2020 r.  

Wyniki uzyskane w 2020 r., prognozy i plany na rok 2021, a przede wszystkim stabilna sytuacja 

finansowa Spółki skłoniły Zarząd do rekomendowania wypłaty dywidendy w wysokości ok. 1/3 

zysku netto za rok 2020. 

Zapraszam do zapoznania się z całym raportem. 

 

Wojciech Zieliński 

Prezes Zarządu 


