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Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi, 
 
 
 

W imieniu Zarządu Megaron S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie z działalności Spółki 

za 2020 rok. Stanowi ono podsumowanie całorocznej pracy i wysiłków Pracowników włożonych w budowanie 

pozycji Spółki oraz rozwijanie jej przewag konkurencyjnych na rynku krajowym i zagranicznym. 

W 2020 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 44 923 tys. zł. i zamknął się zyskiem w wysokości 

2 827 tys. zł. Wzrost przychodów podyktowany był rozwojem sprzedaży eksportowej, a w szczególności 

pozyskiwaniem nowych Odbiorców i poszerzaniem dotychczasowej oferty Asortymentów eksportowych.   

Istotnym elementem wzmocnienia pozycji rynkowej w 2020 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 2020 Spółka rozwijała także 

potencjał zakończonych w minionych latach projektów przy wsparciu Funduszy Unijnych, których 

przedmiotem był 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. Dodatkowo w 2020 roku spółka zakończyła w pełni 

proces inwestycyjny polegający na budowie linii do produkcji wyrobów cementowych. Umożliwiło to Spółce 

rozpoczęcie procesu wdrażania klejów cementowych na rynku krajowym. 

Rok 2020 nie sposób analizować pomijając wpływ pandemii koronawirusa Sars-Cov-2 na działalność Spółki. 

Pomimo konieczność szybkiego przeorganizowania sposobu jej funkcjonowania, pracy działu handlowego, 

produkcji czy badań i rozwoju, Spółka w szybkim czasie wróciła do pełnej zdolności operacyjnej. Jednocześnie 

reorganizacja pracy zapewnienie bezpieczeństwa Pracownikom Spółki, a także jej kontrahentom i 

dostawcom. 
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Sytuacja finansowa Spółki jest dobra. W minionym roku odnotowaliśmy istotny wzrost środków pieniężnych. 

Nie mamy istotnych problemów z windykacją należności, a nasze zobowiązania regulujemy terminowo. 

Wskaźniki płynności uległy istotnej poprawie w stosunku do lat poprzednich. Jednocześnie Spółka spłaca 

zobowiązania finansowe zaciągnięte pod realizację rozpoczętych w poprzednich latach inwestycji. 

Wyrażam głębokie przekonanie, że osiągane rezultaty, pozycja rynkowa oraz podejmowane działania 

stawiają Spółkę w gronie firm wiarygodnych, stabilnych finansowo i z dobrymi perspektywami wzrostu. 

 

Szczecin, dnia 21 kwietnia 2021 roku 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Piotr Sikora 

Prezes Zarządu Megaron S.A. 
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