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Informacja prasowa 

 

MakoLab kolejny rok na dużym plusie. Spółka z dwukrotnym 

wzrostem zysku netto w 2019r. 

 

MakoLab S.A. podtrzymuje trend wzrostowy i kontynuuje dobrą passę w sprzedaży 

swoich usług. Dostawca dedykowanych rozwiązań biznesowych dla globalnych graczy, 

związany przede wszystkim z branżą automotive, notuje 36% wzrost przychodów i 

prawie dwukrotny wzrost zysku netto. Rok 2019 stał pod znakiem poszerzania oferty i 

rozbudowywania portfolio klientów. Prawdziwym „game changerem” w ofercie Spółki 

okazały się rozwiązania z obszaru „connected car” służące komunikacji między 

samochodem, człowiekiem i otoczeniem a będące jednym z najważniejszych trendów 

stanowiących o przyszłości przemysłu motoryzacyjnego. 

W opublikowanym raporcie okresowym za IV-ty kwartał 2019, MakoLab S.A. podała wstępne 

wyniki (przed badaniem przez audytora) za cały 2019 rok. Miniony rok był kolejny okresem 

szybkiego wzrostu Spółki. Jej sprzedaż wyniosła 43 435 tys. zł tys. zł wobec 31 849 tys. zł w 

2018 (wzrost o 36%). Poprawiły się wszystkie wskaźniki rentowności. Wynik na sprzedaży 

wyniósł 6 344 tys. zł (o 165% więcej niż w 2018r.), a zysk netto 4 816 tys. zł (o 96% więcej niż 

w roku minionym).  

Na te wyniki wpłynęły przede wszystkim projekty realizowane dla klientów z branży 

motoryzacyjnej, w tym banków i instytucji finansujących zakup samochodów. Spółka 

rozwinęła także współpracę z klientami z branży ubezpieczeniowej, zarządzania 

nieruchomościami oraz producentami dóbr konsumpcyjnych. Największy wzrost sprzedaży 

uzyskano w obszarze rozwiązań dla pojazdów połączonych. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników 2019 roku. Nie dotyczy to tylko rezultatów 

finansowych, choć oczywiście są one ważne – mówi Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu 

MakoLab S.A. Zrealizowaliśmy wiele istotnych projektów dla znaczących, globalnych graczy. 

Konsekwentnie budujemy naszą tożsamość cyfrowego „project house” łączącego wysokie 

kompetencje inżynierskie z kreatywnością oraz rozwijamy trwałe, oparte na zaufaniu i 

transparentności relacje z klientami, pracownikami i partnerami. W 2020 roku zamierzamy 

podążać tą samą drogą, poszerzać zakres współpracy z dotychczasowymi klientami  i zdobywać 

nowych. Chcemy także rozwijać usługi konsultingowe, korzystając z wiedzy zdobytej w pracach 

B+R. 
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W 2019 roku MakoLab S.A. umocniła pozycję ważnego partnera wśród klientów 

poszukujących dedykowanych rozwiązań technologicznych wspierających transformację 

cyfrową ich biznesów. Filozofię działania MakoLab, Spółki, dla której doświadczenia 

użytkowników („user experiences”) są w centrum uwagi na wszystkich etapach wykonania 

projektu, dobrze charakteryzuje hasło „User-inspired Solutions” będące nowym sloganem 

MakoLab. 

Wdrożenia w 2019 roku można sklasyfikować w trzech głównych obszarach: „connected 

experience”, w którym dominują rozwiązania dla pojazdów połączonych, „bespoke solutions” 

tj. aplikacje tworzone od podstaw np. symulatory finansowe dla banków czy system do 

tworzenia ofert samochodów VirtualCar360 oraz „digital platforms”, w ramach którego 

Spółka dostarczała rozwiązania oparte na platformach technologicznych takich jak np. 

Sitecore Customer Experience Platform użyta w portalach internetowych norweskiego 

ubezpieczyciela Gjensidige w krajach bałtyckich.  

Istotnym osiągnięciem w 2019 roku było dołączenie do prestiżowego grona firm mających 

wdrożony standard TISAX, międzynarodową normę bezpieczeństwa wymiany informacji 

opracowaną dla przemysłu motoryzacyjnego. Jego przestrzeganie jest wymagane przez 

czołowych producentów samochodów od dostawców, którym zlecane są istotne, innowacyjne 

projekty rozwojowe.  

W ubiegłym roku MakoLab S.A. kontynuowała działania B+R w obszarze technologii 

semantycznych, Blockchain i AI. Zdobyta wiedza i doświadczenie są przez nią 

komercjalizowane. Spółka zrealizowała m.in. projekt typu „proof of concept” dla Komisji 

Europejskiej, którego celem było sprawdzenie skuteczności metod wykrywania definicji w 

dokumentach regulatorów finansowych w krajach UE. Wykorzystano w nim GraphChain - 

autorskie rozwiązanie MakoLab wspierane technikami Machine Learning. Od 2019 r. 

specjaliści Spółki w ramach świadczonych przez nią usług konsultingowych kierują także 

projektem opracowania ontologii FIBO (Financial Industry Business Ontology) wdrażanym 

przez amerykańskie stowarzyszenie EDM Council, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, USA.  

W 2020 roku MakoLab S.A. planuje dalszy organiczny wzrost zgodnie z dotychczas 

realizowaną strategią. Kontynuowane także będą prace B+R, m.in. Spółka wystąpiła o kolejny 

grant do NCBiR. Rozwijane będą także usługi konsultingowe wykorzystujące kompetencje 

zdobyte w projektach B+R. 

 

Osoba do kontaktu 

Michał Hertel 

Dyrektor komunikacji i rozwoju biznesu 

michal.hertel@makolab.com 

+48 604 176 276 
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O MakoLab 

Jesteśmy ekspertami od technologii, realizującymi projekty z obszaru transformacji cyfrowej. 

Naszym priorytetem jest w jak najlepszy sposób wspierać realizację celów biznesowych 

naszych klientów. Łączymy kompetencje inżynierskie z kreatywnością, żeby tworzyć intuicyjne 

i przyjazne w codziennym użytkowaniu narzędzia informatyczne. 

Koncentrujemy się na budowaniu trwałych i efektywnych połączeń pomiędzy markami a 

użytkownikami, wykorzystując narzędzia cyfrowe do rozwiązywania bieżących zadań i 

problemów. W czasach „Experience economy” dostarczamy naszym klientom dedykowane 

rozwiązania biznesowe i platformy cyfrowe do budowania relacji z użytkownikami, rozwijania 

biznesu i tworzenia wartości rynkowej. 

Naszym celem jest satysfakcja naszych partnerów wynikająca z wykorzystywania efektów 

naszej pracy i wdrożonych przez nas rozwiązań a realizowana dzięki wykorzystaniu 

najnowszych technologii. 

 

 


