
STANOWISKO ZARZĄDU OPTIZEN LABS S.A. 
ODNOSZĄCE SIĘ DO ZASTRZEŻEŃ WYRAŻONYCH PRZEZ PODMIOT UPRAWNIONY DO 

BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W OPINII Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OPTIZEN LABS S.A. ZA 2018 ROK 

 
Stanowisko Zarządu przedstawione zostały zgodnie z § 5 punkt 6.1 podpunkt 8) Załącznika nr 
3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku raportu rocznego.  
 
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Jadwigi Kacperczyk („Biegły Rewident”) z badania 
jednostkowego sprawozdania finansowego OPTIZEN LABS S.A. („Spółka”) za okres od 1 
stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zawiera zastrzeżenie dotyczące potencjalnej 
utraty wartości posiadanych udziałów w spółce Time4Mobile sp. z o.o. 
 
Odnosząc się do zastrzeżenia Biegłego Rewidenta o poniższej treści:  

„W pozycji Długoterminowe aktywa finansowe Spółka wykazuje udziały w jednostce 

powiązanej Time4Mobile Sp. z o.o. o wartości 1 501 628,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. 

udział Optizen Labs S.A. w kapitale tej Spółki zależnej wynosi 54,38%. W związku z tym, że do 

dnia wydania sprawozdania z badania Spółka nie przedstawiła dowodów na brak przesłanek 

świadczących o utracie wartości posiadanych udziałów oraz fakt, iż ta spółka zależna nie 

osiągnęła w 2018 r. przychodów ze sprzedaży oraz poniosła stratę w wysokości 854,10 

złotych w wyniku czego kapitał własny wykazuje na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość 115 tys. 

Złotych, w naszej ocenie istnieją obiektywne przesłanki wskazujące, że doszło do trwałej 

utraty wartości posiadanych udziałów. W przypadku utworzenia odpisu aktualizującego 

wartość udziałów, długoterminowe aktywa finansowe oraz wynik netto byłyby niższe o 

kwotę 1 502 tys. złotych.” 

Zarząd stoi na stanowisku, iż ze względu na rozpoczęte wstępne negocjacje dotyczące 
ewentualnej sprzedaży udziałów w spółce Time4Mobile sp. z o.o., nie można wykluczyć, że 
udziały w niej zostałyby sprzedane wg wartości ujętej w księgach rachunkowych. Tym samym 
na dzień sporządzenia bilansu za rok 2018 nie jest możliwe ustalenie wysokości 
ewentualnego odpisu aktualizacyjnego z tytułu potencjalnej utraty wartości udziałów. 
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