
 

 

 
 

Stanowisko Zarządu Maxcom S wraz z opinią Rady Nadzorczej .A.  
na temat zastrzeżenia 

wyrażon przez firmę audytorską 4Audyt Sp. z o.o. ego  
w opinii z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok 

 

 

Odnosząc się do zastrzeżeń wyrażonych przesz firmę audytorską w opinii do sprawozdania finansowego 
Maxcom S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom , Zarząd za rok 2021
Maxcom  przedstawia  swoje  stanowisko  w  oparciu  o  przeprowadzone  testy  na  utratę  wartości,  w  oparciu                     
o racjonalne i realne założenia ekonomiczne.  

Założone wyniki poszczególnych podmiotów z grupy Maxcom uwzględnione w testach na utratę wartości nie 
wywierają wpływu na roczne sprawozdanie finansowe ani w ujęciu ilościowym, ani jakościowym. Zarząd, na 
bieżąco  monitoruje  sytuację  podmiotów należących  do grupy  kapitałowej,  dążąc  do uzyskania  optymalnej 
rentowności inwestycji. Jednocześnie Zarząd nie widzi potrzeby podejmowania nadzwyczajnych działań 
związanych z zaistniałą sytuacją ponieważ: 

1) Maxcom Eco Energy Sp. z o.o. działa w branży o ogromnym potencjale rozwojowym, który wzrośnie 
jeszcze bardziej, szczególnie w związku z wydarzeniami za wschodnią granicą i planowanym przez UE 
przyspieszeniem transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii oraz zwiększeniem udziału energii 
z instalacji fotowoltaicznych w bilansie energetycznym w Polsce. 

2) Spółka Rubbee działa na perspektywicznym rynku rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, produkując 
innowacyjne rozwiązania w zakresie elektro-mobilności. Napęd elektryczny do rowerów stanowi główne 
źródło przychodów spółki, co ajbliższej perspektywie przełoży się z pewnością na dobre wyniki  w n
sprzedaży. 

3) Wisko International Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą i produkcją akcesoriów do smartfonów  - jest to rynek 
rosnący z uwagi na globalny wzrost sprzedaży smartfonów, jak również innych urządzeń mobilnych. 

Rada Nadzorcza podziela stanowisko Zarządu.  
 
W związku z powyższym Zarząd uważa, iż test na utratę wartości inwestycji w spółki grupy został sporządzony 
przy realnych założeniach i nie widzi potrzeby dokonywania odpisów aktualizujących wartość inwestycji. 
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    Tychy, dnia 29 kwietnia 2022 r. 

Arkadiusz Wilusz 
Prezes Zarządu 

Andrzej Wilusz 
Wiceprezes Zarządu 


