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Treść raportu:
Zarząd OPTeam SA (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości szacunki
wybranych wyników finansowych OPTeam SA za rok 2013 (w nawiasach podano wzrost
w odniesieniu do wyników za 2012 rok):
1)

Przychody ze sprzedaży: około 93 300 tys. PLN (wzrost 2 %),

2)

EBITDA: około 6 300 tys. PLN (wzrost 6 %),

3)

Wynik netto: około 2 400 tys. PLN (wzrost 15 %).

Zaprezentowane szacunkowe wyniki obliczone zostały na podstawie dostępnych Zarządowi
Emitenta wstępnych danych za okres od stycznia do grudnia 2013 roku. Zarząd Spółki dołożył
wszelkich starań mających na celu sporządzenie szacunków, które w jak najdokładniejszy
sposób, wg posiadanej i dostępnej wiedzy, odzwierciedlają stan faktyczny 2013 roku.
Przy sporządzaniu szacunków wyników korzystano w szczególności z dostępnych na dzień
publikacji, danych i informacji, mogących mieć wpływ na sposób prezentacji wielkości
finansowych. Jednocześnie Zarząd Emitenta zastrzega, że mogą zaistnieć okoliczności, które
mogą mieć wpływ na wielkości szacowanych kwot, i które mogą ujawnić się po dniu

publikacji szacunkowych wyników. Dotyczy to w szczególności odpisów aktualizujących
wartości aktywów, w tym należności, zawiązania rezerw i innych zdarzeń. Należy również
wziąć pod uwagę fakt, że zaprezentowane wyniki za 2013 rok nie zostały poddane
weryfikacji przez biegłego rewidenta, a zostaną poddane badaniu przez uprawnionego
audytora

zgodnie

z

obowiązującymi

w

tym

zakresie

przepisami.

Publikacja szacunkowych wyników za 2013 r. jest związana z tym, że Spółka nie będzie
publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r. Uzasadnia to publikację szacunkowych
wyników

przed

opublikowaniem

raportu

rocznego

Emitenta

za

2013

rok.

Jednoczenie Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu nr 9/2013 z dnia 18.04.2013 r. (oraz
korekty do tego raportu z dnia 14.11.2013 r.) informuje o przekroczeniu planowanego
na 2013 r. zysku na działalności operacyjnej spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie
ePłatności SA (dalej Polskie ePłatności), w której Emitent posiada 50% akcji. Szacowany zysk
na działalności operacyjnej za 2013 rok spółki Polskie ePłatności wyniesie około 2 600 tys.
PLN (planowano 2 200 tys. PLN). Ponadto Emitent informuje, że szacunkowe wyniki
finansowe spółki Polskie ePłatności za 2013 r. w zakresie EBITDA wyniosą około 10 000 tys.
PLN, a zysk netto wyniesie około 500 tys. PLN.

