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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
 

 
 

Aktywa 31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Aktywa trwałe  

Wartość f irmy ID4 - - -

Wartości niematerialne ID5 6 992 865 5 973 334 4 539 363

Rzeczow e aktyw a trw ałe ID6 4 130 836 17 586 834 1 489 443

Aktyw a z tytułu praw a do użytkow ania 51 568 691 38 299 131 2 674 063

Inw estycje w  jednostkach zależnych ID3 2 948 314 2 948 314 2 948 314

Inw estycje w  jednostkach stow arzyszonych ID3 - - -

Należności i pożyczki ID9 4 164 238 5 148 040 -

Pochodne instrumenty f inansow e ID9 - - -

Pozostałe długoterminow e aktyw a finansow e ID9 - - -

Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e ID19 - - -

Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego ID10 8 836 003 10 696 288 -

Aktywa trwałe 78 640 948 80 651 941 11 651 182

Aktywa obrotowe

Zapasy ID11 111 211 109 88 808 256 69 073 584

Aktyw a z tytułu umow y ID20 - - -

Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe 

należności
ID12 28 484 708 24 238 797 21 478 371

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego - - -

Pożyczki ID9 - 219 520 212 226

Pochodne instrumenty f inansow e ID9 - - -

Pozostałe krótkoterminow e aktyw a finansow e ID9 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Krótkoterminow e rozliczenia międzyokresow e ID19 565 050 125 347 112 263

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty ID13 22 621 138 12 212 677 7 533 635

Aktyw a trw ałe zaklasyfikow ane jako przeznaczone do 

sprzedaży
ID14 - - -

Aktywa obrotowe 163 882 005 126 604 597 99 410 080

Aktywa razem 242 522 953 207 256 538 111 061 262

Nota
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasywa 31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Kapitał własny

Kapitał podstaw ow y ID15 767 450 733 550 733 550

Akcje w łasne (-) ID15 - - -

Kapitał ze sprzedaży akcji pow yżej ich w artości 

nominalnej ID15

107 781 208 107 781 208 99 517 888

Pozostałe kapitały ID15 1 847 026 33 900 -

Zyski (straty) zatrzymane: (45 763 391) (54 305 040) (65 179 408)

- zysk (strata) z lat ubiegłych (54 305 040) (65 179 408) (56 899 091)

- zysk (strata) netto przypadający

akcjonariuszom jednostki dominującej
8 541 649 10 874 369 (8 280 317)

Kapitał w łasny 64 632 293 54 243 618 35 072 030

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9 - - -

Zobow iązania z tytułu leasingu ID7 62 524 853 54 020 461 941 273

Leasing f inansow y ID7 - - -

Pochodne instrumenty f inansow e ID9 - - -

Pozostałe zobow iązania ID18 - - -

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego ID10 1 731 834 1 298 804 10 536

Zobow iązania i rezerw y z tytułu św iadczeń 

pracow niczych
ID16 110 736 - -

Pozostałe rezerw y długoterminow e ID17 - - -

Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e ID19 - - -

Zobowiązania długoterminowe 64 367 422 55 319 265 951 809

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobow iązania z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe 

zobow iązania
ID18 50 219 011 44 777 575 36 665 667

Zobow iązania z tytułu umow y ID20 - - -

Zobow iązania z tytułu bieżącego podatku dochodow ego 118 915 - -

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9 34 906 060 38 990 849 30 821 283

Zobow iązania z tytułu leasingu ID7 9 936 739 5 436 363 1 361 690

Leasing f inansow y ID7 - - -

Pochodne instrumenty f inansow e ID9 - - -

Zobow iązania i rezerw y z tytułu św iadczeń 

pracow niczych
ID16 5 605 542 3 701 251 3 322 386

Pozostałe rezerw y krótkoterminow e ID17 - - -

Krótkoterminow e rozliczenia międzyokresow e ID19 12 736 969 4 787 617 2 866 397

Zobow iązania zw iązane z aktyw ami przeznaczonymi 

do sprzedaży
ID14 - - -

Zobowiązania krótkoterminowe 113 523 237 97 693 654 75 037 423

Zobowiązania razem 177 890 660 153 012 920 75 989 232

Pasywa razem 242 522 953 207 256 538 111 061 262

Nota



Nazwa Spółki: Answear.com S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2020 – 31.12.2020 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 6 / 97 

 
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU  
 

 

 

 

ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

 

 
 

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży ID1 409 457 478 311 206 956

Przychody ze sprzedaży produktów  i usług 28 020 561 19 989 746

Przychody ze sprzedaży usług - -

Przychody ze sprzedaży tow arów  i materiałów 381 436 917 291 217 211

Koszty działalności operacyjnej 386 025 957 304 292 534

Amortyzacja 8 060 802 5 239 727

Zużycie materiałów  i energii 4 201 028 4 316 405

Usługi obce 55 855 808 47 329 002

Podatki i opłaty 500 636 510 039

Wynagrodzenia i św iadczenia na rzecz pracow ników 33 018 051 28 779 882

Pozostałe koszty rodzajow e 45 250 142 36 487 441

Wartość sprzedanych tow arów  i materiałów 239 139 489 181 630 038

Zysk brutto ze sprzedaży 23 431 521 6 914 422

Pozostałe przychody operacyjne ID20 3 650 259 468 244

Pozostałe koszty operacyjne ID20 4 978 593 3 008 924

Zysk z działalności operacyjnej 22 103 188 4 373 741

Straty z tytułu oczekiw anych strat kredytow ych ID21 - -

Zysk z zaprzestania ujmow ania aktyw ów  finansow ych 

w ycenianych w  zamortyzow anym koszcie (+/-)
ID21 - -

Przychody finansow e ID21 56 886 342 608

Koszty f inansow e ID21 9 668 540 3 250 003

Zysk przed opodatkowaniem 12 491 533 1 466 346

Podatek dochodow y ID22 3 949 884 (9 408 023)

Zysk netto z działalności kontynuowanej 8 541 649 10 874 369

Działalność zaniechana - -

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej ID14 - -

Zysk netto 8 541 649 10 874 369

Nota

Nota

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

PLN / akcję PLN / akcję

z działalności kontynuowanej

- podstaw ow y ID24 0,56 0,74

- rozw odniony ID24 0,56 0,74

z działalności kontynuowanej i zaniechanej

- podstaw ow y ID24 0,56 0,74

- rozw odniony ID24 0,56 0,74

Wyszczególnienie
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Zysk netto 8 541 649 10 874 369

Pozostałe całkowite dochody

Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego - -

Instrumenty zabezpieczające przepływ y środków  

pieniężnych ujmow ane w  w artości początkow ej pozycji 

zabezpieczanych: zyski (straty) z w yceny ujęte w  

okresie w  pozostałych całkow itych dochodach

ID9

- -

Przeszacow anie środków  trw ałych ID6 - -

Inw estycje w  instrumenty kapitałow e ID9 - -

Udział w  pozostałych całkow itych dochodach jednostek 

w ycenianych metodą praw  w łasności

- -

Podatek dochodow y odnoszący się do pozycji nie 

przenoszonych do w yniku f inansow ego
ID10 - -

Pozycje przenoszone do wyniku finansowego - -

Instrumenty zabezpieczające przepływ y środków  

pieniężnych ujmow ane w  w yniku: ID9

- -

- zyski (straty) z w yceny ujęte w  okresie w  

pozostałych całkow itych dochodach

- -

- kw oty przeniesione do w yniku f inansow ego - -

Podatek dochodow y odnoszący się do pozycji 

przenoszonych do w yniku f inansow ego
ID10

- -

Pozostałe całkow ite dochody po opodatkow aniu - -

Całkowite dochody 8 541 649 10 874 369

Nota
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

 
 
 
 

Nota
Kapitał

podstaw ow y

Akcje w łasne 

(-)

Kapitał ze 

sprzedaży akcji 

pow yżej ich 

w artości 

nominalnej

Pozostałe

kapitały

Zyski 

zatrzymane
Razem

Saldo na dzień 01.01.2020 roku 733 550 - 107 781 208 33 900 (54 305 040) 54 243 618

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2020 roku

Emisja akcji 33 900 (33 900) -

Emisja akcji w  zw iązku z realizacją opcji (program płatności akcjami) -

Wycena programu płatności akcjami 1 847 026 1 847 026

Dyw idendy -

Przekazanie w yniku f inansow ego na kapitał -

Razem transakcje z w łaścicielami 33 900 - - 1 813 126 - 1 847 026

Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku 8 541 649 8 541 649

Pozostałe całkow ite dochody po opodatkow aniu za okres od 01.01 

do 31.12.2020 roku ID15 -

Razem całkow ite dochody - - - - 8 541 649 8 541 649

Sprzedaż przeszacow anych środków  trw ałych: przeniesienie do 

zysków  zatrzymanych -

Zabezpieczenie przepływ ów  pieniężnych: przeniesienie do w artości 

początkow ej aktyw ów  lub zobow iązań ID9 -

Sprzedaż instrumentów  kapitałow ych: przeniesienie do zysków  

zatrzymanych -

Saldo na dzień 31.12.2020 roku 767 450 - 107 781 208 1 847 026 (45 763 391) 64 632 293
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 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

 

Nota
Kapitał

podstaw ow y

Akcje w łasne 

(-)

Kapitał ze 

sprzedaży akcji 

pow yżej ich 

w artości 

nominalnej

Pozostałe

kapitały

Zyski 

zatrzymane
Razem

Saldo na dzień 01.01.2019 roku 733 550 99 517 888 (65 179 408) 35 072 030

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2019 roku

Emisja akcji 8 263 320 33 900 8 297 220

Emisja akcji w  zw iązku z realizacją opcji (program płatności akcjami) -

Wycena opcji (program płatności akcjami) -

Dyw idendy -

Przekazanie w yniku f inansow ego na kapitał -

Razem transakcje z w łaścicielami - - 8 263 320 33 900 - 8 297 220

Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku 10 874 369 10 874 369

Pozostałe całkow ite dochody po opodatkow aniu za okres od 01.01 

do 31.12.2019 roku ID15 -

Razem całkow ite dochody - - - - 10 874 369 10 874 369

Sprzedaż przeszacow anych środków  trw ałych: przeniesienie do 

zysków  zatrzymanych -

Zabezpieczenie przepływ ów  pieniężnych: przeniesienie do w artości 

początkow ej aktyw ów  lub zobow iązań ID9 -

Sprzedaż instrumentów  kapitałow ych: przeniesienie do zysków  

zatrzymanych -

Saldo na dzień 31.12.2019 roku 733 550 - 107 781 208 33 900 (54 305 040) 54 243 618
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
 

 

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem 12 491 533 1 466 346

Korekty:

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczow e aktyw a trw ałe ID6 2 058 845 570 917

Amortyzacja i odpisy aktualizujące w artości niematerialne ID5 1 022 909 904 110

Amortyzacja aktyw a z tytułu praw a do użytkow ania 4 979 048 3 764 700

Zysk (strata) z aktyw ów  (zobow iązań) f inans. w ycenianych w  w artości 

godziw ej przez w ynik
- -

Instrumenty zabezpieczające przepływ y środków  pieniężnych przeniesione 

z kapitału
- -

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości aktyw ów  finansow ych - -

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansow ych aktyw ów  trw ałych (4 591) 95 382

Zysk (strata) ze sprzedaży aktyw ów  finansow ych (innych niż instrumenty 

pochodne)
- -

Zyski (straty) z tytułu różnic kursow ych 4 009 143 (242 291)

Koszty odsetek 2 217 917 2 227 739

Przychody z odsetek i dyw idend (797)

Koszt płatności w  formie akcji (programy motyw acyjne) - -

Inne korekty (23 103) -

Korekty razem 14 260 169 7 319 760

Zmiana stanu zapasów (22 402 853) (19 006 323)

Zmiana stanu należności (3 262 109) 1 590 860

Zmiana stanu zobow iązań 7 758 256 4 625 141

Zmiana stanu rezerw  i rozliczeń międzyokresow ych 7 989 787 2 268 128

Zmiana stanu aktyw ów  i zobow iązań z tytułu umow y - -

Zmiany w  kapitale obrotow ym (9 916 919) (10 522 194)

Wpływ y (w ydatki) z rozliczenia instrumentów  pochodnych - -

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej - -

Zapłacony podatek dochodow y (1 537 654) -

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 297 129 (1 736 088)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie w artości niematerialnych (2 042 440) (2 338 082)

Wpływ y ze sprzedaży w artości niematerialnych - -

Wydatki na nabycie rzeczow ych aktyw ów  trw ałych (3 329 225) (1 918 586)

Wpływ y ze sprzedaży rzeczow ych aktyw ów  trw ałych 13 213 -

Wydatki na nabycie nieruchomości inw estycyjnych - -

Wpływ y ze sprzedaży nieruchomości inw estycyjnych - -

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych ID2 - -

Wpływ y netto ze sprzedaży jednostek zależnych ID2 - -

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 200 000 -

Pożyczki udzielone - -

Wydatki na nabycie pozostałych aktyw ów  finansow ych - -

Wpływ y ze sprzedaży pozostałych aktyw ów  finansow ych - -

Wpływ y z otrzymanych dotacji rządow ych 1 818 561 -

Otrzymane odsetki ID22 22 793 -

Otrzymane dyw idendy ID22 - -

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 317 098) (4 256 668)

Nota
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CD) 
 
 

 
  

 

Spółka zmieniła prezentację prowizji i odsetek, różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych w walutach obcych 
oraz wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych za okres 1 stycznia 2019 
r. do 31 grudnia 2019 r. 
Zmiany mają nieistotny wpływ na sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 
31 grudnia 2019 r. 
Inne wpływy finansowe w kwocie 10,000 tys. zł dotyczą zawarcia umowy leasingu zwrotnego na antresolę.  
 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływ y netto z tytułu emisji akcji - 8 297 220

Nabycie akcji w łasnych - -

Wpływ y z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych - -

Inne w pływ y finansow e 9 999 984

Wykup dłużnych papierów  w artościow ych - -

Wpływ y z tytułu zaciągnięcia kredytów  i pożyczek - 8 169 566

Spłaty kredytów  i pożyczek (4 084 789)

Spłata zobow iązań z tytułu leasingu (5 529 967) (3 494 085)

Spłata zobow iązań z tytułu leasingu finansow ego - -

Wydatki na emisje akcji (301 792) -

Odsetki zapłacone ID22 (1 087 100) (1 669 518)

Inne w ydatki f inansow e ( prow izje) ID22 (1 134 090) (558 374)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 137 754) 10 744 809

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 9 842 276 4 752 053

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na początek okresu 12 212 677 7 533 635

        Zmiana stanu z tytułu różnic kursow ych 566 185 (73 011)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 22 621 138 12 212 677



Nazwa Spółki: Answear.com S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2020 – 31.12.2020 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 12 / 97 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2019 ROKU (METODA POŚREDNIA)

zmiana
Stan po 

zmianie 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem 1 466 346 1 466 346

Korekty:

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczow e aktyw a trw ałe 570 917 - 570 917

Amortyzacja i odpisy aktualizujące w artości niematerialne 904 110 - 904 110

Amortyzacja aktyw a z tytułu praw a do użytkow ania 3 764 700 - 3 764 700

Zysk (strata) z aktyw ów  (zobow iązań) f inans. w ycenianych w  w artości 

godziw ej przez w ynik
- - -

Instrumenty zabezpieczające przepływ y środków  pieniężnych przeniesione 

z kapitału
- - -

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości aktyw ów  finansow ych - - -

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansow ych aktyw ów  trw ałych 95 382 - 95 382

Zysk (strata) ze sprzedaży aktyw ów  finansow ych (innych niż instrumenty 

pochodne)
- -

Zyski (straty) z tytułu różnic kursow ych (315 302) 73 011 (242 291)

Koszty odsetek 1 669 365 558 374 2 227 739

Przychody z odsetek i dyw idend (797) - (797)

Koszt płatności w  formie akcji (programy motyw acyjne) - - -

Inne korekty - - -

Korekty razem 6 688 375 631 385 7 319 760

Zmiana stanu zapasów (19 006 323) - (19 006 323)

Zmiana stanu należności 1 590 860 - 1 590 860

Zmiana stanu zobow iązań 4 625 141 - 4 625 141

Zmiana stanu rezerw  i rozliczeń międzyokresow ych 2 268 128 - 2 268 128

Zmiana stanu aktyw ów  i zobow iązań z tytułu umow y - - -

Zmiany w  kapitale obrotow ym (10 522 194) - (10 522 194)

Wpływ y (w ydatki) z rozliczenia instrumentów  pochodnych - - -

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej - - -

Zapłacony podatek dochodow y - - -

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 367 473) 631 385 (1 736 088)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie w artości niematerialnych (2 338 082) (2 338 082)

Wpływ y ze sprzedaży w artości niematerialnych - - -

Wydatki na nabycie rzeczow ych aktyw ów  trw ałych (4 256 668) 2 338 082 (1 918 586)

Wpływ y ze sprzedaży rzeczow ych aktyw ów  trw ałych - - -

Wydatki na nabycie nieruchomości inw estycyjnych - - -

Wpływ y ze sprzedaży nieruchomości inw estycyjnych - - -

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych - - -

Wpływ y netto ze sprzedaży jednostek zależnych - - -

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych - - -

Pożyczki udzielone - - -

Wydatki na nabycie pozostałych aktyw ów  finansow ych - - -

Wpływ y ze sprzedaży pozostałych aktyw ów  finansow ych - - -

Wpływ y z otrzymanych dotacji rządow ych - - -

Otrzymane odsetki - - -

Otrzymane dyw idendy - - -

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 256 668) - (4 256 668)

Stan przed 

zmianą
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Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływ y netto z tytułu emisji akcji 8 297 220 - 8 297 220

Nabycie akcji w łasnych - - -

Wpływ y z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych - - -

Inne w pływ y finansow e - -

Wykup dłużnych papierów  w artościow ych - - -

Wpływ y z tytułu zaciągnięcia kredytów  i pożyczek 8 169 566 - 8 169 566

Spłaty kredytów  i pożyczek - -

Spłata zobow iązań z tytułu leasingu (3 494 085) - (3 494 085)

Spłata zobow iązań z tytułu leasingu finansow ego - - -

Wydatki na emisje akcji - - -

Odsetki zapłacone (1 669 518) - (1 669 518)

Inne w ydatki f inansow e ( prow izje) - (558 374) (558 374)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 11 303 183 (558 374) 10 744 809

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 679 042 73 011 4 752 053

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na początek okresu 7 533 635 - 7 533 635

        Zmiana stanu z tytułu różnic kursow ych - (73 011) (73 011)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 12 212 677 - 12 212 677
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DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Informacje ogólne 

a) Informacje o jednostce 

 
Wearco Sp. z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 27 lutego 2012 roku. 
Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000414701. 
Spółce nadano numer statystyczny REGON 122515020. 
 
Aktem Notarialnym z dnia 13 listopada 2019 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu 
spółki Wearco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, która będzie działać pod firmą Wearco 
Spółka akcyjna, w trybie art.551 § 1 i n.n. k.s.h. 
 
Aktem Notarialnym z dnia 13 listopada 2019 roku Zgromadzenie Wspólników przyjęło Statut Spółki Wearco S.A. 
 
Dnia 29 listopada 2019 roku Spółka Wearco S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000816066. 
 
Dnia 25 września 2020 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana została 
zmiana firmy Spółki z Wearco S.A. na Answear.com S.A.  
 
Czas trwania Spółki Answear.com jest nieograniczony. 
 
Siedziba Spółki mieści się pod adresem: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18. 
 
 
 

b) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dominującej 

 

W skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj.  27 kwietnia 2021 roku  
wchodzili:   

 

▪ Krzysztof Bajołek – Prezes Zarządu 
▪ Adam Wójcikowski – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych 
▪ Magdalena Dąbrowska – Członek Zarządu 
▪ Bogusław Kwiatkowski – Członek Zarządu Spółki ds. operacyjnych 

 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 27 kwietnia 2021 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie 
Zarządu Spółki: 

 

▪ Dnia 1 marca 2020 r. został powołany na Członka Zarządu Spółki ds. operacyjnych p. Bogusław 
Kwiatkowski 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień 27 kwietnia 2021 roku wchodzili:  

• Krzysztof Konopiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Michał Drozdowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

• Tomasz Czechowicz – Członek Rady Nadzorczej 

• Arkadiusz Bajołek - Członek Rady Nadzorczej 

• Mateusz Gzyl - Członek Rady Nadzorcze 

• Jacek Palec - Członek Rady Nadzorczej 

• Łukasz Koterwa - Członek Rady Nadzorczej 
 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 27 kwietnia 2021 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie 
Rady Nadzorczej: 

▪ Dnia 15 maja 2020 r. został odwołany ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Maciej 
Bogaczyk 
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▪ Dnia 16 maja 2020 r. został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Krzysztof 
Konopiński 

▪ Dnia 4 września 2020 r, p. Aleksandra Bajołek złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej 

▪ Dnia 4 września 2020 r. p. Andrzej Malec złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 
▪ Dnia 8 września 2020 r. zostali powołani na stanowisko Członka Rady Nadzorczej: p. Mateusz Gzyl oraz 

p. Michał Drozdowski 
▪ Dnia 8 października 2020 r. zostali powołani na stanowisko Członka Rady Nadzorczej: p. Łukasz Koterwa 

oraz p. Jacek Palec 
▪ Dnia 21 października 2020 r. nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór 

na  Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Krzysztofa Konopińskiego oraz na Wiceprzewodniczącego 
Rady Nadzorczej p. Michała Drozdowskiego  

 

c) Charakter działalności Spółki 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:  
▪ 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
▪ 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
▪ 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów 

futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych 
▪ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 
▪ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 
 

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest:  
▪ 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 

 
 
 

d) Informacje o Grupie Kapitałowej 

 
W skład Grupy Kapitałowej Answear.com S.A. wchodzą Spółka dominująca oraz następujące spółki zależne: 
 
 

Nazwa spółki 
zależnej 

Miejsce 
prowadzenia 
działalności i 
kraj rejestracji 

Rodzaj działalności 

Udział Answear.com  
w kapitale zakładowym: 

Udział Answear.com  
w głosach: 

31.12.2020 31.12.2020 

Wearco Cz.s.r.o. Czechy 
Usługi marketingowe, 
prowadzenie Punktu 
Odbioru Przesyłek 

100% 100% 

 
 
Czas trwania Spółki zależnej Wearco Cz s.r.o jest nieoznaczony. 
 

Zgodnie z MSSF 10 „ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe” Answear.com SA  sprawuje kontrolę nad Wearco 
CZ.s.r.o. od dnia jej powstania tj. od 20 kwietnia 2014 r. 

Założenia Koncepcyjne do Standardów oraz postanowienia MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” 
stwarzają możliwość wyłączenia z konsolidacji jednostek, których dane finansowe nie są istotne. Według MSR 1 
„Prezentacja sprawozdań finansowych” istotne pominięcia lub nieprawidłowości – są istotne, jeżeli mogą, 
pojedynczo lub łącznie, wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie 
sprawozdania finansowego. Istotność uzależniona jest od wielkości i rodzaju pominięcia lub nieprawidłowości 
ocenianych w kontekście towarzyszących okoliczności. Czynnikiem rozstrzygającym może być wielkość i rodzaj 
pozycji lub kombinacja obu tych czynników. 

 
W roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. przychody spółki Wearco Cz s.r.o stanowiły 0,65% przychodów 
Answear.com S.A. (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi), natomiast aktywa spółki Wearco Cz s.r.o stanowiły 
0,8% aktywów Answear.com S.A. (przed wyłączeniami konsolidacyjnymi).  Ponadto w wyniku wyłączeń 
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konsolidacyjnych  99 % przychodów Wearco Cz s.r.o. podlegałoby wyłączeniu. Wearco Cz s.r.o. osiąga przychody 
z tytułu świadczenia usług marketingowych oraz obsługi punktu odbioru przesyłek na rzecz Answear.com S.A. 
Wearco Cz s.r.o. nie posiada składników majątku trwałego, a aktywa obrotowe stanowią należności z tytułu usług 
świadczonych na rzecz udziałowca Answear.com S.A. oraz środki pieniężne na rachunku bankowym. 
Zobowiązania spółki Wearco Cz s.r.o. wynikają z zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, zakupu usług marketingowych 
i kosztów prowadzenia punktu odbioru przesyłek. Spółka Wearco Cz s.r.o. nie posiada zobowiązań warunkowych. 
 

Zakres działalności spółki Wearco Cz s.r.o. ogranicza się do prowadzenia punktu odbioru przesyłek, który 
alternatywnie można zastąpić współpracą z firmami zewnętrznymi, oraz działań marketingowych na rynku czeskim, 
które w przypadku innych rynków, na których działa Spółka, prowadzone są z poziomu Spółki Answear.com. Zatem 
działalność Spółki Answear.com na rynku czeskim nie jest uzależniona od istnienia spółki zależnej Wearco Cz s.r.o. 
 
Zarząd przeanalizował wpływ wyłączenia spółki Wearco Cz s.r.o na rzetelność, zrozumiałość oraz przydatność 
informacji prezentowanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Answear.com S.A. za okres od 1 stycznia 
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka Wearco Cz s.r.o. jest spółką rentowną, nie powoduje dodatkowego ryzyka 
kredytowego, walutowego czy płynności dla Spółki. 
 
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności, w oparciu o przytoczone powyżej regulacje Założeń 
Koncepcyjnych do Standardów oraz postanowienia MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, uwzględniając 
czynniki ilościowe i jakościowe oraz kierując się istotnością i relacja kosztów przygotowania informacji do ich 
użyteczności, odstąpiono od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
Udziały w spółce zależnej Wearco Cz. s.r.o. prezentowane są w informacjach finansowych w cenie nabycia, 
zgodnie z par. 10a MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe”. Spółka dokonała oceny czy wystąpiły 
przesłanki, które mogłyby świadczyć o utracie wartości udziałów na 31 grudnia 2020 r. W ocenie Spółki takie 
przesłanki nie wystąpiły, gdyż na 31 grudnia 2020 r. Spółka Wearco Cz s.r.o. ma dodatnią wartość kapitałów 
własnych oraz wykazuje zysk netto. Zarząd rozważył również wpływ pandemii COVID-19 na sytuację spółki 
zależnej Wearco Cz s.r.o., który podobnie jak w przypadku udziałowca Answear.com nie spowodował spadku 
rentowności spółki Wearco Cz. s.r.o. 
 
 

e) Zatwierdzenie do publikacji 

 
Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku (wraz z 
danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dnia 27 kwietnia 2021 roku 
(nota 32).  
 
 
Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 
 

a) Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Answear.com S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. jest rocznym sprawozdaniem, które zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami zatwierdzonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSSF) i przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości. 

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 września 2020 r w sprawie stosowania 
MSR / MSSF na podstawie art. 45 ust. 1a i art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
Emitent sporządza sprawozdania finansowe od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego od dnia 1 stycznia 
2020 roku zgodnie z MSR / MSSF. 

Za dzień przejścia na MSR / MSSF uznaje się zgodnie z MSSF 1 pierwszy dzień okresu porównawczego, czyli w 
1 stycznia 2019. 

Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski i 
wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. 
 

 
 



Nazwa Spółki: Answear.com S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2020 – 31.12.2020 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 17 / 97 

Wpływ pandemii Covid-19 na działalność spółki 
 
Zagrożenie epidemiologiczne i związane z nim zamrożenie działań gospodarczych wpłynęły na działalność 
Emitenta w okresie sprawozdawczym, przede wszystkim poprzez zmniejszenie przychodów ze sprzedaży w marcu 
2020 r. do 14,6 mln PLN, co oznacza spadek w porównaniu do sprzedaży z marca 2019 r. o 17%, podczas gdy 
sprzedaż w styczniu i lutym 2020 r. wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. o 27%. Natomiast 
w drugim kwartale 2020 r. Spółka zanotowała zwiększenie sprzedaży, w związku z obserwowaną zmianą nawyków 
zakupowych konsumentów i częściowym przeniesieniem handlu ze sklepów stacjonarnych do sklepów online. 
Przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2020 r. wyniosły 110,2 mln zł w porównaniu do 75,3 mln zł w 
analogicznym okresie 2019 r., co oznaczało wzrost o 46,3%. 
 
W branży fashion w 2020 r. zaobserwowano tendencję do ograniczonej dostępności towarów u dostawców w 
związku z zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Oznaczało to zmniejszoną ofertę u niektórych dostawców związaną z 
zakłóceniami w produkcji i dostawach towarów produkowanych w Azji oraz opóźnienia w realizacji zamówień przez 
dostawców ze względu na okresowe przestoje w pracy magazynów. Jednak biorąc pod uwagę specyfikę biznesu 
Answear.com S.A., działającego jako multibrandowa platforma sprzedażowa, niedobory asortymentu u jednych 
dostawców w większości były pokrywane zwiększonymi zakupami u innych. W rezultacie, wpływ tej sytuacji 
ograniczył się do zanotowania mniejszych wzrostów ze sprzedaży po zakończeniu okresu „lockdown”, niż 
potencjalnie możliwych do zrealizowania ze względu na przekierowanie części zakupów odzieży, obuwia 
i akcesoriów z tradycyjnych sklepów stacjonarnych do sklepów internetowych. 
 
Zwiększenie sprzedaży miało miejsce również w okresie tzw. „drugiej fali pandemii” w związku z ograniczeniem 
działalności sklepów stacjonarnych. Dane dotyczące sprzedaży za listopad 2020 r. wykazują ponad 62% wzrost 
sprzedaży w tym miesiącu w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku natomiast sprzedaż w 
grudniu wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku o 44%. Emitent zachował pełną zdolność operacyjną w tym 
okresie, a dostosowanie poziomu zakupów i zatowarowania do potrzeb klientów zaowocowało dynamicznymi 
wzrostami sprzedaży w czwartym kwartale 2020 r.  
 
Spółka wprowadziła rozwiązania tzw. „tarczy antykryzysowej”,  czyli zmniejszenie wymiaru czasu pracy o 20% dla 
wszystkich osób zatrudnionych przez Emitenta w miesiącach kwiecień – czerwiec na podstawie porozumienia 
zawartego z przedstawicielami załogi. Oszczędności na kosztach wynagrodzeń z tego tytułu wyniosły 0,9 mln zł, 
kolejne 1,8 mln zł Spółka otrzymała z tytułu dotacji rządowej na zapobieganie skutkom pandemii.            
 
W przypadku Spółki zapobieganie skutkom Covid-19 oznaczało wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności, 
takich jak: opracowanie procedury postępowania na wypadek stwierdzenia przypadków Covid-19, wprowadzenie 
systemu pracy zdalnej i wyposażenie pracowników w sprzęt umożliwiający taką pracę, wprowadzenie szczególnych 
środków higieny zarówno w biurach, w punkcie odbioru przesyłek oraz w magazynie centralnym, przystosowanie 
biur i magazynu do wymogów zachowania dystansu społecznego. 
 
Istotne dla zachowania ciągłości operacyjnej było wprowadzenie szczególnej organizacji pracy w magazynie 
centralnym, ograniczającej w znaczący sposób ryzyko zakażenia, a w konsekwencji potencjalnych zakłóceń w 
bieżącej realizacji dostaw do klientów. Podjęte działania to m.in.: wprowadzenie podziału pracowników na stałe 
grupy realizujące zadania magazynu bez kontaktu pracowników należących do poszczególnych 
grup,  zróżnicowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerw w pracy, aby ograniczyć do minimum 
kontakty pracowników między sobą. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, pandemia i związany z nią kryzys gospodarczy nie wpływa na zagrożenie 
działalności Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące 
na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 
 
 

b) Zmiany standardów lub interpretacji 

 

W 2020 roku Spółka Answear.com S.A. przyjęła wszystkie nowe zatwierdzone do stosowania w UE standardy oraz 
interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Mają one do zastosowanie do prowadzonej przez Spółkę 
działalności i obowiązują w rocznych okresach sprawozdawczych od dnia 1 stycznia 2020 r.  

Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE: 

Nowe lub znowelizowane standardy interpretacje, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r.  
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Zmiana MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” 
 
Zmiana dotyczy definicji przedsięwzięcia i obejmuje przede wszystkim następujące kwestie: 

o precyzuje, że przejęty zespół aktywów i działań, aby być traktowanym jako przedsięwzięcie, musi 
obejmować również wkład i istotne procesy, które wspólnie w istotny sposób uczestniczyć będą 
w wypracowaniu zwrotu, 

o zawęża definicję zwrotu, a tym samym również przedsięwzięcia, skupiając się na dobrach i 
usługach dostarczanych odbiorcom, usuwając z definicji odniesienie do zwrotu w formie 
obniżenia kosztów, 

o dodaje wytyczne i przykłady ilustrujące w celu ułatwienia dokonywania oceny, czy w ramach 
połączenia został przejęty istotny proces, 

o pomija dokonywanie oceny, czy istnieje możliwość zastąpienia brakujących wkładu lub procesu 
i kontynuowania operowania przedsięwzięciem w celu uzyskiwania zwrotu oraz 

o dodaje opcjonalną możliwość przeprowadzenia uproszczonej oceny, mającej na celu 
wykluczenie, że przejęty zestaw działań i aktywów jest przedsięwzięciem. 

 
Zmiana obowiązuje dla połączeń przedsięwzięć dla których dzień przejęcia przypada w ciągu pierwszego rocznego 
okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. lub później oraz dla transakcji nabycia aktywów, 
które wystąpiły w tym okresie sprawozdawczym lub później. W związku z tym zmiana nie wpłynęła na dane 
wykazywane w dotychczasowym sprawozdaniu finansowym Spółki. Po 1 stycznia 2020 r. nie dokonano połączeń 
o których mowa w MSSF 3, więc zmiana nie wpłynęła na dane wykazywane w sprawozdaniu finansowym Spółki. 
W przypadku wystąpienia transakcji połączenia przedsięwzięć Zarząd Spółki dokona analizy wpływu zmiany MSSF 
3 „Połączenia przedsięwzięć” na sprawozdanie finansowe.  
 
Zmiana MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany 
wartości szacunkowych i korygowanie błędów” 
 
Zmiana polega na wprowadzeniu nowej definicji pojęcia „istotny” (w odniesieniu do pominięcia lub zniekształcenia 
w sprawozdaniu finansowym). Dotychczasowa definicja zawarta w MSR 1 i MSR 8 różniła się od zawartej w 
Założeniach Koncepcyjnych Sprawozdawczości Finansowej, co mogło powodować trudności w dokonywaniu 
osądów przez jednostki sporządzające sprawozdania finansowe. Zmiana spowoduje ujednolicenie definicji we 
wszystkich obowiązujących MSR i MSSF. 

 
Zmiany nie wpłynęły na sprawozdania finansowe Spółki, ponieważ dotychczas dokonywane osądy w zakresie 
istotności były zbieżne z tymi, jakie byłyby dokonywane przy zastosowaniu nowej definicji 

 
Zmiana obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. lub później. 
 
Zmiany odniesień do Założeń koncepcyjnych w MSSF 
 
Rada przygotowała nową wersję założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej. Dla spójności zostały 
zatem odpowiednio dostosowane referencje do założeń koncepcyjnych zamieszczone w poszczególnych 
standardach. 
Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. lub później i nie wpłynęły na 
sprawozdania finansowe Spółki. 
 

 
 

Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” i MSSF 
7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” 
 
Rada MSR wprowadziła zmiany do zasad rachunkowości zabezpieczeń w związku z planowaną reformą 
referencyjnych stóp procentowych (WIBOR, LIBOR itd.). Planowane zastąpienie dotychczasowych stóp nowymi 
stopami referencyjnymi budziło wątpliwości, co do tego, czy planowana transakcja jest nadal wysoce 
prawdopodobna, czy nadal oczekuje się przyszłych zabezpieczanych przepływów lub czy istnieje powiązanie 
ekonomiczne między pozycją zabezpieczaną i zabezpieczającą. Zmiana do standardów określiła, że należy w 
szacunkach założyć, że zmiany stóp referencyjnych nie nastąpią.  
 
Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. lub później.  
 
Po 1 stycznia 2020 r., Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń, więc zmiana nie wpłynęła na dane 
wykazywane w sprawozdaniu finansowym Spółki. W przypadku wdrożenia rachunkowości zabezpieczeń Zarząd 
Spółki dokona analizy wpływu powyższej zmiany na sprawozdanie finansowe.  
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Zmiana MSSF 16 „Leasing”  
 
W związku z pandemią COVID-19 Rada MSR wprowadziła uproszczenie zezwalające na nieocenianie, czy 
zmienione przyszłe przepływy wynikające z ulg otrzymanych od leasingodawców, spełniających warunki określone 
w standardzie, są „zmianą leasingu” w myśl MSSF 16. Uproszczenie jest dostępne dla sprawozdań finansowych 
za okresy roczne rozpoczynające się 1 czerwca 2020 r. lub później, jednak dopuszczono jego wcześniejsze 
zastosowanie.  
 
W związku z brakiem ulg otrzymanych od leasingodawców powyższa zmiana standardu MSSF 16 „Leasing” nie 
ma wpływu na dane wykazywane w sprawozdaniu finansowym Spółki.  

Standardy i interpretacje obowiązujące w wersji opublikowanej przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości, lecz nie zatwierdzone przez Unię Europejską, wykazywane są poniżej w punkcie dotyczącym 
standardów i interpretacji, które nie weszły w życie. 

Opublikowane standardy i interpretacje, które nie weszły w życie dla okresów rozpoczynających się                 
1 stycznia 2020 r. i ich wpływ na sprawozdanie Spółki  

 
Do dnia sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego zostały opublikowane nowe lub 
znowelizowane standardy i interpretacje, obowiązujące dla okresów rocznych następujących po 2020 roku. Lista 
obejmuje również zmiany, standardy i interpretacje opublikowane ale niezaakceptowane jeszcze przez Unię 
Europejską. 
 
Nowy MSSF 17 „Insurance Contracts” 
 
Nowy standard regulujący ujęcie, wycenę, prezentację i ujawnienia dotyczące umów ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych. Standard zastępuje dotychczasowy MSSF 4. 
Spółka szacuje, że nowy standard nie wpłynie na jej sprawozdania finansowe, ponieważ nie prowadzi ona 
działalności ubezpieczeniowej.  
Standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 r. lub później. 
 
Zmiana MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” 
 
Rada MSR doprecyzowała zasady klasyfikacji zobowiązań do długo- lub krótkoterminowych przede wszystkim 
w dwóch aspektach: 

o doprecyzowano, że klasyfikacja jest zależna od praw jakie posiada jednostka na dzień bilansowy, 
o intencje kierownictwa w odniesieniu do przyspieszenia lub opóźnienia płatności zobowiązania 

nie są brane pod uwagę. 
Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 r. lub później. 
Spółka analizuje wpływ zmian na jej sprawozdania finansowe.  
 
Zmiany MSSF 1, MSSF 9, przykłady do MSSF 16, MSR 41 w ramach Annual Improvements 2018 – 2020: 
 

o MSSF 1: dodatkowe zwolnienie dotyczące ustalania skumulowanych różnic kursowych 
z konsolidacji; 

o MSSF 9: (1) przy teście 10% dokonywanym w celu stwierdzenia, czy modyfikacja powinna 
skutkować usunięciem zobowiązania, należy uwzględnić tylko opłaty, które są wymieniane 
między dłużnikiem a wierzycielem; (2) doprecyzowano, że opłaty poniesione w przypadku 
usunięcia zobowiązania są ujmowane w wyniku, a w przypadku, gdy zobowiązanie nie jest 
usunięte, należy je odnieść na wartość zobowiązania; 

o MSSF 16: z przykładu 13 usunięto kwestię zachęty od leasingodawcy w postaci pokrycia kosztów 
fit-outów poniesionych przez leasingobiorcę, która budziła wątpliwości interpretacyjne; 

o MSR 41: wykreślono zakaz ujmowania przepływów podatkowych w wycenie aktywów 
biologicznych. 

Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 r. lub później. Spółka  
nie zakończyła analizy ich wpływu na sprawozdanie finansowe.  
 
Zmiana MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” 
 
Doprecyzowano, że produkcja przeprowadzana w ramach testów środka trwałego przed rozpoczęciem 
użytkowania środka trwałego powinna być ujmowana jako (1) zapas zgodnie z MSR 2 i (2) przychód, gdy nastąpi 
jego sprzedaż. Spółka szacuje, że zmiana nie będzie miała wpływu na jej sprawozdania finansowe. Zmiana 
obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 r. lub później. 
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Zmiana MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” 
 
Doprecyzowano, że koszty wypełnienia umów rodzących obciążenia obejmują koszty przyrostowe (np. koszty 
pracy) i alokowaną część innych kosztów bezpośrednio związanych z kosztem wypełnienia, np. amortyzację. 
Spółka szacuje, że zmiana nie będzie miała wpływu na jej sprawozdania finansowe, ponieważ do tej pory nie 
zidentyfikowała umów rodzących obciążenia. 
Zmiana obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 r. lub później. 
 
Zmiana MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” 
 
Doprecyzowano odniesienia do definicji zobowiązań zawartych w założeniach koncepcyjnych i definicji zobowiązań 
warunkowych z MSR 37. Spółka szacuje, że zmiana nie będzie miała wpływu na jej sprawozdania finansowe.  
Zmiana obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 r. lub później. 
 
Spółka zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub 
interpretacje. 

 

c) Zasady rachunkowości 

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego.  

 
Prezentacja sprawozdań finansowych 

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”. Spółka 
prezentuje odrębnie „Sprawozdanie z wyniku”, które zamieszczone jest bezpośrednio przed „Sprawozdaniem 
z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów”.  
„Sprawozdanie z wyniku” prezentowane jest w wariancie porównawczym, natomiast „Sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych” sporządzane jest metodą pośrednią.  
W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości, prezentacji lub korekty błędów, Spółka 
prezentuje sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone dodatkowo na początek okresu porównawczego, jeżeli 
powyższe zmiany są istotne dla danych prezentowanych na początek okresu porównywalnego. W takiej sytuacji 
prezentacja not do trzeciego sprawozdania z sytuacji finansowej nie jest wymagana. 
 
Segmenty operacyjne 

Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd Spółki kieruje się głównie lokalizacją rynków zbytu. Zatem 
przyjęte kryterium to obszar geograficzny. Towary dostarczane przez Spółkę to odzież, obuwie, akcesoria oraz inne 
towary, które uzupełniają główną ofertę. Spółka nie wydziela linii produktowych, ponieważ na wszystkich rynkach 
oferuje towary z branży odzieżowej, jak również nie jest możliwe alokowanie kosztów oraz analiza czynników 
ekonomicznych takich jak kwota, termin płatności oraz niepewność przychodów i przepływów pieniężnych per linia 
produktowa.  
 
Zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne” wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów 
weryfikowanych okresowo przez Zarząd Spółki (główny organ decyzyjny w Spółce). Zarząd Spółki analizuje wyniki 
segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów 
operacyjnych stosowany w kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy 
sporządzaniu sprawozdania finansowego. 
Przychody ze sprzedaży wykazane w sprawozdaniu z wyniku nie różnią się od przychodów prezentowanych 
w ramach segmentów operacyjnych.  
 
Aktywa Spółki, których nie można bezpośrednio przypisać do działalności danego segmentu operacyjnego, nie są 
alokowane do aktywów segmentów operacyjnych. Do najistotniejszych aktywów nieujmowanych w ramach 
segmentów operacyjnych należą: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu podatku 
dochodowego, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz rozliczenia międzyokresowe.  
 
Transakcje w walutach obcych 

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotym polskim (PLN), który jest również walutą funkcjonalną Spółki. 
 
Co do zasady, transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 
zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji (kurs spot). Jeżeli jednak transakcja sprzedaży lub 
zakupu poprzedzona jest odpowiednio otrzymaniem lub uiszczeniem zaliczki w walucie obcej, zaliczka na dzień jej 
zapłaty ujmowana jest po kursie na ten dzień.  
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Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie 
przy zastosowaniu kursu zamknięcia obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego tj. średniego kursu 
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  
Niepieniężne pozycje ujmowane według kosztu historycznego, wyrażonego w walucie obcej, są wykazywane po 
kursie historycznym z dnia transakcji.  
Niepieniężne pozycje ewidencjonowane według wartości godziwej, wyrażonej w walucie obcej, wyceniane są 
według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej tj. średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski.  
 
Różnice kursowe powstałe z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieniężnych innych niż instrumenty 
pochodne, ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych w kwocie netto, za wyjątkiem 
różnic kursowych kapitalizowanych w wartości aktywów w przypadkach określonych zasadami rachunkowości 
(przedstawione w punkcie dotyczącym kosztów finansowania zewnętrznego).  
 
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę polską po 
kursie zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy tj. po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski.  
 
Sprawozdanie z wyniku jest przeliczane po przeciętnym kursie wymiany za dany rok obrotowy, o ile nie wystąpiły 
znaczne wahania kursów wymiany. W przypadku znacznych wahań kursów, dla transakcji ujętych w sprawozdaniu 
z wyniku oraz sprawozdaniu z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów stosowany jest kurs wymiany z dnia 
zawarcia transakcji. 
 
Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu 
dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika 
aktywów. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych 
do wysokości, która koryguje koszty odsetek.  
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie zidentyfikowała takich kosztów. 
 
 
Wartości niematerialne  
 
Wartości niematerialne to nabyte w transakcjach rynkowych składniki takie jak znaki towarowe, patenty i licencje, 
oprogramowanie komputerowe, platformy e-commerce oraz pozostałe wartości niematerialne (w których skład 
wchodzą pozostałe wartości niematerialne niekwalifikujące się do licencji i programów komputerowych). Każda 
pozycja wartości niematerialnych musi spełniać warunki ujęcia jako aktywa tj. być  przez Spółkę  kontrolowana, 
zgodnie z przewidywaniami Spółka  osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne z jej wykorzystania oraz spełniać 
warunki ujęcia jako składnika wartości niematerialnych wynikające z MSR 38 par 21 tj. jest prawdopodobne, że 
Spółka osiągnie przyszłe korzyści ekonomiczne, które można przyporządkować danemu składnikowi aktywa oraz 
można wiarygodnie ustalić cenę nabycia danego składnika aktywów.  

 
Wartości niematerialne na dzień bilansowy wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  
 

Dla platform e-commerce wycena uwzględnia poniższe warunki:  

• etap planowania - nakłady poniesione na tym etapie ujmuje się w kosztach w momencie ich poniesienia 

• etap opracowania aplikacji (oprogramowania) i infrastruktury - nakłady poniesione na tych etapie  
zwiększają (koszt) wartość składnika wartości niematerialnych  

  
 

Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzowane są metodą liniową przez okres ich 
ekonomicznej użyteczności. Okresy użytkowania poszczególnych wartości niematerialnych poddawane są 
corocznej weryfikacji, a w razie konieczności korygowane od początku następnego roku obrotowego.  
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Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup wartości niematerialnych wynosi: 
 

Grupa Okres 

  
Znaki towarowe 
Patenty i licencje 
Oprogramowanie komputerowe 
Platformy e-commerce 

10 lat 
2-5 lat 
1-5 lat 
5 lat 

Pozostałe wartości niematerialne 2-5  lat 

 
Koszty związane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach późniejszych, ujmowane są jako koszt 
okresu w momencie ich poniesienia. 
 
Jako wartości niematerialne wykazywane są również wartości niematerialne, które nie zostały jeszcze oddane do 
użytkowania (wartości niematerialne w trakcie wytwarzania), zgodnie z pkt 119 g) MSR 38 „Wartości niematerialne”. 
Na dzień bilansowy są one wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartości niematerialne, które 
jeszcze nie są użytkowane, podlegają corocznemu testowi na utratę wartości.  
 
Zyski lub straty wynikłe ze zbycia wartości niematerialnych są określane jako różnica pomiędzy wpływami netto ze 
sprzedaży, a wartością bilansową zbywanego składnika wartości niematerialnych. Te zyski i straty ujmowane są 
w wyniku w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych w momencie przejęcia przez nabywcę kontroli 
nad zbywanym składnikiem wartości niematerialnych zgodnie z wymogami MSSF 15 „Przychody z umów z 
klientami” (patrz podpunkt „Przychody ze sprzedaży” w niniejszym punkcie dodatkowych informacji do 
sprawozdania finansowego). Kwotę wynagrodzenia w ramach transakcji zbycia składnika wartości niematerialnych 
ustala się zgodnie z wymogami MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” dotyczącymi ustalania ceny 
transakcyjnej. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cenę nabycia 
zwiększają wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu 
zdatnego do użytkowania.  
 
Po początkowym ujęciu rzeczowe aktywa trwałe, za wyjątkiem gruntów, wykazywane są według ceny nabycia lub 
kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rzeczowe 
aktywa trwałe w trakcie wytwarzania nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy lub montażu 
i przekazania środka trwałego do używania. 
 
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, który 
dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 
 
 
 

Grupa Okres 

Budynki i budowle/Inwestycje w obcych 
środkach trwałych 

40 lat 

Maszyny i urządzenia 2-10 lat 

Środki transportu 7 lat 

Pozostałe środki trwałe 5 lat 

 
 
Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do 
użytkowania, a zakończenie na koniec tego miesiąca, w którym następuje zrównanie odpisów umorzeniowych z 
ich wartością początkową lub w którym składnik przestaje być ujmowany lub przeznaczono go do sprzedaży. 
Ekonomiczne okresy użyteczności oraz metody amortyzacji są weryfikowane raz w roku, powodując ewentualną 
korektę odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach. 
 
Środki trwałe są dzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, dla których można 
przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również koszty generalnych 
przeglądów oraz istotne części zamienne i wyposażenie, jeżeli będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok. 
Bieżące koszty utrzymania poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji 
i napraw, ujmowane są w wyniku w momencie ich poniesienia.  
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Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z sprawozdania z sytuacji finansowej po 
dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego 
użytkowania takiego składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania 
użytkowania środków trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto 
tych środków trwałych. Te zyski i straty ujmowane są w wyniku w pozostałych przychodach lub kosztach 
operacyjnych w momencie przejęcia przez nabywcę kontroli nad zbywanym składnikiem rzeczowych aktywów 
trwałych zgodnie z wymogami MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (patrz podpunkt „Przychody ze sprzedaży” 
w niniejszym punkcie dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego). Kwotę wynagrodzenia w ramach 
transakcji zbycia składnika rzeczowych aktywów trwałych ustala się zgodnie z wymogami MSSF 15 „Przychody 
z umów z klientami” dotyczącymi ustalania ceny transakcyjnej. 
 
 
Leasing  
 
Spółka jako leasingobiorca 
Dla każdej umowy zawartej 1 stycznia 2019 r. lub później Spółka podejmuje decyzję, czy umowa jest lub zawiera 
leasing. Leasing został zdefiniowany jako umowa lub część umowy, która przekazuje prawo do kontroli użytkowania 
zidentyfikowanego składnika aktywów (bazowy składnik aktywów) na dany okres w zamian za wynagrodzenie. 
W tym celu analizuje się trzy podstawowe aspekty: 

• czy umowa dotyczy zidentyfikowanego składnika aktywów, który albo jest wyraźnie określony w umowie 
lub też w sposób dorozumiany w momencie udostępnienia składnika aktywów Spółce, 

• czy Spółka ma prawo do uzyskania zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych z użytkowania 
składnika aktywów przez cały okres użytkowania w zakresie określonym umową, 

• czy Spółka ma prawo do kierowania użytkowaniem zidentyfikowanego składnika aktywów przez cały okres 
użytkowania. 

W dacie rozpoczęcia Spółka ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązanie z tytułu 
leasingu. Prawo do użytkowania jest pierwotnie wyceniane w cenie nabycia składającej się z wartości początkowej 
zobowiązania z tytułu leasingu, początkowych kosztów bezpośrednich, szacunku kosztów przewidywanych 
w związku z demontażem bazowego składnika aktywów i opłat leasingowych zapłaconych w dacie rozpoczęcia lub 
przed nią, pomniejszonych o zachęty leasingowe. 
 
Spółka amortyzuje prawa do użytkowania metodą liniową od daty rozpoczęcia do końca okresu użytkowania prawa 
do użytkowania lub do końca okresu leasingu, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Jeśli 
występują ku temu przesłanki, prawa do użytkowania poddaje się testom na utratę wartości zgodnie z MSR 36 
„Utrata wartości aktywów”. 
 
Na dzień rozpoczęcia Spółka wycenia zobowiązanie z tytułu leasing w wartości bieżącej opłat leasingowych 
pozostających do zapłaty z wykorzystaniem stopy procentowej leasingu, jeśli można ją łatwo ustalić. W przeciwnym 
wypadku stosuje się krańcową stopę procentową leasingobiorcy. 
Opłaty leasingowe uwzględniane w wartości zobowiązania z tytułu leasingu składają się ze stałych opłat 
leasingowych, zmiennych opłat leasingowych zależnych od indeksu lub stawki, kwot oczekiwanych do zapłaty jako 
gwarantowana wartość końcowa oraz płatności z tytułu opcji wykonania kupna, jeśli ich wykonanie jest racjonalnie 
pewne. 
 
W kolejnych okresach zobowiązanie z tytułu leasingu jest pomniejszane o dokonane spłaty i powiększane 
o naliczone odsetki. Wycena zobowiązania z tytułu leasingu jest aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian 
umowy oraz ponownej oceny okresu leasingu, wykonania opcji kupna, gwarantowanej wartości końcowej lub opłat 
leasingowych zależnych od indeksu lub stawki. Co do zasady aktualizacja wartości zobowiązania jest ujmowana 
jako korekta składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania. 
 
Spółka stosuje dopuszczone standardem praktyczne rozwiązania dotyczące leasingów krótkoterminowych oraz 
leasingów, w których bazowy składnik aktywów jest niskiej wartości. W odniesieniu do takich umów zamiast 
ujmować aktywa z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu, opłaty leasingowe ujmuje się 
w wyniku metodą liniową w trakcie okresu leasingu.  
 
 
Spółka jako leasingodawca 
Jako leasingodawca Spółka klasyfikuje umowy jako leasing operacyjny lub finansowy.  Leasing jest ujmowany jako 
finansowy, jeśli następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z posiadania bazowego 
składnika aktywów. W przeciwnym wypadku leasing jest traktowany jako operacyjny. 
W przypadku subleasingu oceny dokonuje się w kontekście aktywa z tytułu prawa do użytkowania a nie bazowego 
składnika aktywów.  
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Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  
 
W odniesieniu do składników wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, udziałów w podmiotach 
powiązanych oraz aktywach z tytułu prawa do użytkowania, na koniec każdego okresu sprawozdawczego 
dokonywana jest ocena, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości. W razie 
stwierdzenia, że jakieś zdarzenia lub okoliczności mogą wskazywać na trudność w odzyskaniu wartości bilansowej 
danego składnika aktywów, przeprowadzany jest test na utratę wartości. 

Oceniając istnienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości któregoś ze składników aktywów, Spółka 
analizuje co najmniej następujące przesłanki: 

Przesłanki pochodzące z zewnętrznych źródeł informacji 

a) istnieją obserwowalne przesłanki, że wartość rynkowa składnika aktywów spadła w danym okresie znacznie 
bardziej niż oczekiwano by wraz z upływem czasu lub w związku z normalnym użyciem. 

b) w ciągu okresu nastąpiły lub nastąpią w niedalekiej przyszłości znaczące i niekorzystne dla Spółki zmiany 
o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w którym Spółka prowadzi 
działalność, lub też na rynkach, na które dany składnik aktywów jest przeznaczony; 

c) w ciągu okresu nastąpił wzrost rynkowych stóp procentowych lub innych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji 
i prawdopodobne jest, że wzrost ten wpłynie na stopę dyskontową stosowaną do wyliczenia wartości użytkowej 
danego składnika aktywów i istotnie obniży wartość odzyskiwalną składnika aktywów; 

d) wartość bilansowa aktywów netto jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe jest wyższa od wartości ich 
rynkowej kapitalizacji. 

Przesłanki pochodzące z wewnętrznych źródeł informacji 

e) dostępne są dowody na to, że nastąpiła utrata przydatności danego składnika aktywów lub jego fizyczne 
uszkodzenie; 

f) w ciągu okresu nastąpiły lub też prawdopodobne jest, że w niedalekiej przyszłości nastąpią znaczące 
i niekorzystne dla Spółki zmiany dotyczące zakresu lub sposobu, w jaki dany składnik aktywów jest aktualnie 
użytkowany, lub, zgodnie z oczekiwaniami, będzie użytkowany. Do takich zmian zalicza się niewykorzystywanie 
składnika aktywów, plany zaniechania działalności lub restrukturyzacji działalności, do której dany składnik należy, 
lub plany zbycia tego składnika aktywów przed uprzednio przewidzianym terminem oraz ponowna ocena okresu 
użytkowania danego składnika aktywów z nieokreślonego na okres określony; 
 
Przeprowadzając ocenę, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika aktywów, Spółka rozważa 
przynajmniej następujące przesłanki: 
 
g) dostępne są dowody pochodzące ze sprawozdawczości wewnętrznej, świadczące o tym, że ekonomiczne wyniki 
uzyskiwane przez dany składnik aktywów są lub w przyszłości będą gorsze od oczekiwanych. 
 

Ponadto testowi na utratę wartości podlegają bez względu na wystąpienie przesłanek następujące składniki 

aktywów: 

▪ wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz  

▪ wartości niematerialne, które jeszcze nie są użytkowane. 

Dla potrzeb przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywa grupowane są na najniższym poziomie, na jakim 
generują przepływy pieniężne niezależnie od innych aktywów lub grup aktywów (tzw. ośrodki wypracowujące 
przepływy pieniężne). Składniki aktywów samodzielnie generujące przepływy pieniężne testowane są 
indywidualnie.  

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w wyniku w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych. 

 
 
Aktywa finansowe  
 
Na dzień nabycia Spółka wycenia aktywa finansowe w wartości godziwej, czyli najczęściej według wartości 
godziwej uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji Spółka włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów 
finansowych, poza kategorią aktywów wycenianych w wartości godziwej poprzez wynik. Wyjątkiem od tej zasady 
są należności z tytułu dostaw i usług, które Spółka wycenia w ich cenie transakcyjnej w rozumieniu MSSF 15 
„Przychody z umów z klientami”, przy czym nie dotyczy to tych pozycji należności z tytułu dostaw i usług, których 
termin płatności jest dłuższy niż rok i które zawierają istotny komponent finansowania zgodnie z definicją z MSSF 
15 „Przychody z umów z klientami”. 
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Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, 
Spółka klasyfikuje z podziałem na: 

▪ aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, 
▪ aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, 
▪ aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz 
▪ instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody. 

 
Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny w wyniku 
finansowym lub w pozostałych całkowitych dochodach. Spółka dokonuje klasyfikacji aktywów finansowych do 
kategorii na podstawie modelu biznesowego funkcjonującego w Spółce w zakresie zarządzania aktywami 
finansowymi oraz wynikających z umowy przepływów pieniężnych charakterystycznych dla składnika aktywów 
finansowych. 
 
Składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki 
(i nie zostały wyznaczone w momencie początkowego ujęcia do wyceny w wartości godziwej przez wynik): 

▪ składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest 
utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, 

▪ warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych 
terminach przepływów pieniężnych, które są wyłącznie spłatą kwoty głównej i odsetek od wartości 
nominalnej pozostałej do spłaty. 

Do kategorii aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie Spółka zalicza: 
▪ pożyczki, 
▪ należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (z wyłączeniem tych, dla których nie stosuje 

się zasad MSSF 9 „Instrumenty finansowe”), 
▪ dłużne papiery wartościowe. 
 

Wymienione klasy aktywów finansowych prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w podziale na 
aktywa długoterminowe i krótkoterminowe pozycjach „Pożyczki i należności”, „Należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe należności” oraz „Pozostałe aktywa finansowe”. Wycena krótkoterminowych należności odbywa się 
w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 
 
Z uwagi na nieistotne kwoty Spółka nie wyodrębnia przychodów z tytułu odsetek jako osobnej pozycji, lecz ujmuje 
je w przychodach finansowych. 
 
Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie pomniejszone o zyski 
z tytułu odwrócenia odpisów aktualizujących Spółka ujmuje w wyniku w pozycji „Straty z tytułu oczekiwanych strat 
kredytowych”. Pozostałe zyski i straty z aktywów finansowych ujmowane w wyniku, w tym różnice kursowe, 
prezentowane są jako przychody lub koszty finansowe. 
 
Składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, jeżeli 
spełnione są oba poniższe warunki: 

▪ składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest 
zarówno otrzymywanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników 
aktywów finansowych, 

▪ warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych 
terminach przepływów pieniężnych, które są wyłącznie spłatą kwoty głównej i odsetek od wartości 
nominalnej pozostałej do spłaty. 

Przychody z tytułu odsetek, zyski i straty z tytułu utraty wartości oraz różnice kursowe związane z tymi aktywami 
obliczane są i ujmowane w wyniku finansowym w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku aktywów 
finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. Pozostałe zmiany wartości godziwej tych aktywów 
ujmowane są przez pozostałe całkowite dochody. W momencie zaprzestania ujmowania składnika aktywów 
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody skumulowane zyski lub straty 
rozpoznane wcześniej w pozostałych całkowitych dochodach podlegają przeklasyfikowaniu z kapitału do wyniku. 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała aktywów finansowych kwalifikujących się do tej kategorii wyceny.  
 
Spółka wycenia udziały spółki zależnej dla potrzeb sprawozdania finansowego w koszcie zgodnie z par. 10a MSR 
27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe”. Udziały zostały zaprezentowane w cenie nabycia. 
 
Składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez wynik, jeżeli nie spełnia kryteriów wyceny 
w zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody oraz nie jest instrumentem 
kapitałowym wyznaczonym w momencie początkowego ujęcia do wyceny w wartości godziwej przez pozostałe 
całkowite dochody. Ponadto do tej kategorii Spółka zalicza aktywa finansowe wyznaczone przy początkowym ujęciu 
do wyceny w wartości godziwej przez wynik ze względu na spełnienie kryteriów określonych w MSSF 9 „Instrumenty 
finansowe”. 
Do tej kategorii zaliczane są 

▪ akcje i udziały spółek innych niż spółki zależne i stowarzyszone, 
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▪ jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 
Skumulowane zyski lub straty z wyceny w wartości godziwej, uprzednio rozpoznane przez pozostałe całkowite 
dochody, nie podlegają przeklasyfikowaniu do wyniku w żadnych okolicznościach, włączając zaprzestanie 
ujmowania tych aktywów. Dywidendy z instrumentów kapitałowych zaliczonych do tej kategorii ujmowane są 
w wyniku w pozycji „Przychodów finansowych” po spełnieniu warunków rozpoznania przychodów z tytułu dywidend 
określonych w MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, chyba że dywidendy te w oczywisty sposób stanowią odzyskanie 
części kosztów inwestycji. 
 
Aktywa finansowe zaliczone do kategorii wycenianych w zamortyzowanym koszcie oraz wycenianych w wartości 
godziwej przez pozostałe całkowite dochody ze względu na model biznesowy i charakter przepływów z nimi 
związanych podlegają ocenie na każdy dzień bilansowy w celu ujęcia oczekiwanych strat kredytowych, niezależnie 
od tego, czy wystąpiły przesłanki utraty wartości. Sposób dokonywania tej oceny i szacowania odpisów z tytułu 
oczekiwanych strat kredytowych różni się dla poszczególnych klas aktywów finansowych: 

▪ Dla należności z tytułu dostaw i usług Spółka stosuje uproszczone podejście zakładające kalkulację 
odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla całego okresu życia instrumentu. Szacunki odpisów 
są dokonywane na zasadzie zbiorowej, a należności zostały pogrupowane według okresu 
przeterminowania. Oczekiwane straty kredytowe z tytułu należności z tytułu dostaw i usług są szacowane 
przy użyciu ratingów poszczególnych krajów oraz analizy bieżącej sytuacji finansowej dłużnika, 
skorygowanej o czynniki specyficzne dla dłużników – przedstawione zabezpieczenia. Każda należność 
z danego kraju jest przeszacowana współczynnikiem powstałym na bazie ratingu danego kraju.  

▪ W odniesieniu do pozostałych klas aktywów, w przypadku instrumentów, dla których wzrost ryzyka 
kredytowego od pierwszego ujęcia nie był znaczący lub ryzyko jest niskie, Spółka zakłada ujęcie w 
pierwszej kolejności strat z niewykonania zobowiązania dla okresu kolejnych 12 miesięcy. Jeśli wzrost 
ryzyka kredytowego od momentu jego początkowego ujęcia był znaczny, ujmuje się straty odpowiednie 
dla całego życia instrumentu.  

 
 
Zobowiązania finansowe 
 
Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne wykazywane są w następujących pozycjach sprawozdania 
z sytuacji finansowej: 

▪ kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 
▪ leasing, 
▪ zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz 
▪ pochodne instrumenty finansowe. 

Na dzień nabycia Spółka wycenia zobowiązania finansowe w wartości godziwej, czyli najczęściej według wartości 
godziwej otrzymanej kwoty. Koszty transakcji Spółka włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich 
zobowiązań finansowych, poza kategorią zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez wynik. 
 
Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem 
metody efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu lub 
wyznaczonych jako wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Do kategorii zobowiązań finansowych 
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Spółka zalicza instrumenty pochodne inne niż instrumenty 
zabezpieczające. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w wartości wymagającej 
zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 
Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w wyniku finansowym w działalności finansowej. 
 
 
Zapasy 
 
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/ kosztu wytworzenia oraz wartości netto 
możliwej do uzyskania.  
 
Wartość netto możliwa do uzyskania jest to szacowana cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług, 
pomniejszona o rabaty, upusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do 
sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.  
 
Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia składają się koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty 
poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu.  
 
Rozchód materiałów i towarów ustala się z zastosowaniem metody „pierwsze weszło - pierwsze wyszło” (FIFO). 
 
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka dokonuje oceny utraty wartości zapasów na podstawie 
możliwej do uzyskania ceny sprzedaży i dokonuje kalkulacji odpisu aktualizującego wartość zapasów do wysokości 
nie wyższej niż możliwa do uzyskania wartość netto sprzedaży. Na podstawie możliwych do uzyskania cen 
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sprzedaży spółka dokonała w okresie objętym Jednostkowym sprawozdaniem finansowym odpisu aktualizującego 
według następujących współczynników: 
 

• towary starsze niż 2 lata – odpis w wysokości 50% wartości nabycia 

• towary starsze niż 3 lata - odpis w wysokości 70% wartości nabycia 

• towary starsze niż 4 lata - odpis w wysokości 90% wartości nabycia 

• towary pochodzące ze zwrotów i reklamacji starsze niż 2 lata – odpis w wysokości 80% wartości nabycia 

• towary pochodzące ze zwrotów i reklamacji starsze niż 3 lata – odpis w wysokości 100% wartości nabycia. 
 
Powyższe współczynniki odpisu powstały w oparciu zrealizowane transakcje wyprzedaży zapasów w wyżej 
wymienionych grupach wiekowych zapasów i zrealizowanych marż, po uwzględnieniu obniżek cen i akcji 
rabatowych. Czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się możliwej do uzyskania ceny sprzedaży jest sezon/rok 
z jakiego dana kolekcja pochodzi, ze względu na trendy modowe zmieniające się z upływem czasu. Wszystkie 
oferowane do sprzedaży przez Spółkę grupy asortymentowe towarów charakteryzują się podobną wrażliwością na 
zmieniające się trendy modowe. W związku z tym kalkulacja odpisu na zapasy nie odbywa się na zasadzie odpisu 
liczonego indywidualnie dla każdej pozycji zapasu, ale poprzez pogrupowanie zapasów według ich struktury 
wiekowej. Skalkulowane na podstawie tych zasad odpisy aktualizujące zabezpieczają ryzyko sprzedaży zapasu 
poniżej jego wartości bilansowej. 
 
Powyższe współczynniki podlegają okresowej weryfikacji pod katem ich aktualności i zgodności z poziomem 
realizowanych marż. 
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty płatne na 
żądanie oraz krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności (do 3 miesięcy), łatwo wymienialne na gotówkę, dla 
których ryzyko zmiany wartości jest nieznaczne. 
 
 
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 
Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) są klasyfikowane przez Spółkę jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich 
wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży a nie poprzez dalsze 
użytkowanie. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów) jest 
dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży, z zachowaniem normalnych i zwyczajowo 
przyjętych warunków sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne w ciągu roku od 
momentu zmiany klasyfikacji.  
 
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z dwóch wartości: wartości 
bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży, takie jak aktywa finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
wyceniane są według tych samych zasad rachunkowości, jakie były stosowane przez Spółkę przed 
zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji. 

 
 
Kapitał własny 
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji, zgodnie ze statutem Spółki oraz 
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Akcje Spółki nabyte i zatrzymane przez Spółkę pomniejszają kapitał własny. Akcje własne wyceniane są w cenie 
nabycia. 
 
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej powstaje z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość 
nominalną akcji, pomniejszonej o koszty emisji. 
 
Pozostałe kapitały obejmują: 

▪ kapitał z tytułu ujęcia wyceny programów płatności akcjami oraz 
▪ kapitał z kumulacji pozostałych całkowitych dochodów obejmujących: 
▪ przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych do wartości godziwej (patrz podpunkt dotyczący 

rzeczowych aktywów trwałych), 
▪ wycenę instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 

(patrz podpunkt dotyczący instrumentów finansowych), 
▪ wycenę instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (patrz podpunkt dotyczący rachunkowości 

zabezpieczeń), 
▪ różnice kursowe z przeliczenia zagranicznych jednostek zależnych (patrz podpunkt dotyczący transakcji 

w walutach obcych), 
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▪ udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności (patrz 
podpunkt dotyczący inwestycji w jednostkach stowarzyszonych). 

▪ Kapitał zapasowy tworzony z kwoty zysków z lat ubiegłych, zakwalifikowanych na podstawie decyzji 
Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy. 
 

W zyskach (stratach) zatrzymanych wykazywane są wyniki z lat ubiegłych (również te przekazane na kapitał 
uchwałami akcjonariuszy) oraz wynik finansowy bieżącego roku. 
 
Wszystkie transakcje z właścicielami Spółki prezentowane są: 
- osobno w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym w przypadku transakcji związanych z wypłatą dywidendy, 
zbyciem, nabyciem lub emisją akcji, wyceną opcji, 
- w zyskach (stratach) zatrzymanych – w pozostałych przypadkach 
 
 
Płatności w formie akcji 
 
W Spółce jest realizowany program motywacyjny, w ramach którego kluczowym członkom kadry menedżerskiej 
przyznawane są opcje na akcje Spółki.  
 
Wartość wynagrodzenia za pracę kadry menedżerskiej określana jest w sposób pośredni poprzez odniesienie do 
wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych. Wartość godziwa akcji wyceniana jest na dzień 
przyznania, przy czym nierynkowe warunki nabycia uprawnień (osiągnięcie zakładanego poziomu wyniku 
finansowego) nie są uwzględniane w szacowaniu wartości godziwej akcji.  
 
Koszt wynagrodzeń oraz drugostronnie zwiększenie kapitału rezerwowego ujmowane jest na podstawie 
najlepszych dostępnych szacunków co do liczby akcji, do których nastąpi nabycie uprawnień w danym okresie. 
Przy ustalaniu liczby akcji, do których nastąpi nabycie uprawnień, są uwzględniane nierynkowe warunki nabycia 
uprawnień.  
 
Spółka dokonuje korekty tych szacunków, jeżeli późniejsze informacje wskazują, że liczba przyznanych akcji różni 
się od wcześniejszych oszacowań. Korekty szacunków dotyczące liczby przyznanych akcji ujmowane są w wyniku 
finansowym bieżącego okresu – nie dokonuje się korekt poprzednich okresów.  
 
Po przydzieleniu akcji uczestnikom programu, kwota kapitału z wyceny przyznanych akcji przenoszona jest do 
kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po pomniejszeniu o koszty emisji akcji. 
  
 
Świadczenia pracownicze 
 
Wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiązania i rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują 
następujące tytuły: 

▪ krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń (wraz z premiami) oraz składek 
na ubezpieczenia społeczne, 

▪ rezerwy na niewykorzystane urlopy oraz 
▪ inne długoterminowe świadczenia pracownicze, do których Spółka zalicza nagrody jubileuszowe oraz 

odprawy emerytalne. 
 
 
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
Wartość zobowiązań z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ustala się bez dyskonta i wykazuje 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie wymaganej zapłaty. 
 
 
Rezerwy na niewykorzystane urlopy 
Spółka tworzy rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść w wyniku 
niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień bilansowy. Rezerwa 
na niewykorzystane urlopy stanowi rezerwę krótkoterminową i nie podlega dyskontowaniu.  
 
Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 
Wartość bieżąca rezerw na każdy dzień bilansowy jest szacowana przez niezależnego aktuariusza. Naliczone 
rezerwy są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane i dotyczą okresu do dnia 
bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są na danych historycznych.  
Skutki wyceny rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych są ujmowane w rezerwach na inne 
długoterminowe świadczenia pracownicze. 
Rezerwa na nagrody jubileuszowe nie występuje, gdyż regulaminy Spółki ich nie przewidują. 
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Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe 
 
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. Termin poniesienia oraz kwota wymagająca uregulowania może być niepewna.   
 
Rezerwy tworzy się m.in. na następujące tytuły: 

▪ udzielone gwarancje obsługi posprzedażowej produktów i wykonanych usług,  
▪ toczące się postępowania sądowe oraz sprawy sporne, 
▪ straty z umów z klientami, 
▪ restrukturyzacja, tylko jeżeli na podstawie odrębnych przepisów Spółka jest zobowiązana do jej 

przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy. 
Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 
 
Rezerwy ujmuje się w wartości szacowanych nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku, na 
podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, 
w tym dotyczących ryzyka oraz stopnia niepewności. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest 
istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów 
pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny 
rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli 
zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest 
ujmowane jako koszt finansowy.  
 
Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy 
ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje 
wystarczająca pewność, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Jednakże wartość tego aktywa nie może przewyższyć 
kwoty rezerwy. 
 
W przypadku gdy wydatkowanie środków w celu wypełnienia obecnego obowiązku nie jest prawdopodobne, kwoty 
zobowiązania warunkowego nie ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 
Informację o zobowiązaniach warunkowych ujawnia się w notach części sprawozdania finansowego. 
 
Możliwe wpływy zawierające korzyści ekonomiczne dla Spółki, które nie spełniają jeszcze kryteriów ujęcia jako 
aktywa, stanowią aktywa warunkowe, których nie ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Informację 
o aktywach warunkowych ujawnia się w dodatkowych notach objaśniających.  
 
 
 
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje 
Spółka wykazuje w aktywach w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe” opłacone z góry koszty dotyczące przyszłych 
okresów sprawozdawczych, w tym przede wszystkim: 

▪ czynsze najmu, 
▪ koszty doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umowy z klientem. 

 
 
W pozycji „Rozliczeń międzyokresowych” zawartej w pasywach prezentowane są przychody przyszłych okresów, 
w tym również środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych, które rozliczane są zgodnie z MSR 
20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”. Bierne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów wykazywane są w pasywach.  
 
Dotacje ujmowane są wyłącznie wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że Spółka spełni warunki związane 
z daną dotacją oraz że dana dotacja zostanie faktycznie otrzymana. 
Dotacja dotycząca danej pozycji kosztowej jest ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, które 
dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.  
Dotacja finansująca składnik aktywów jest stopniowo ujmowana w wyniku jako przychód na przestrzeni okresów 
proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów. Spółka dla celów 
prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie odejmuje dotacji od wartości bilansowej aktywów, lecz 
wykazuje dotacje jako przychody przyszłych okresów w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe”. 
 
 
Przychody ze sprzedaży  
 
Spółka stosuje standard MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” i ujmuje przychody w taki sposób, aby 
odzwierciedlić przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta w kwocie, która odzwierciedla 
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wynagrodzenie, do którego – zgodnie z oczekiwaniami Spółki – będzie ona uprawniona w zamian za te dobra lub 
usługi. 
 
Przychody ze sprzedaży prezentowane w sprawozdaniu z wyniku dotyczą: 

• sprzedaży towarów, 

• usług komisu 

• usługi obsługi logistycznej i sklepu internetowego. 
 
Przychód ze sprzedaży towarów jest ujmowany w momencie, w uwzględnieniem korekt dotyczących prawa klientów 
do zwrotów  towarów oraz programu lojalnościowego, opisanych poniżej. 
Usługi komisowe oraz obsługa logistyczna i sklepu internetowego rozliczane są w okresach dziennych, 
tygodniowych lub miesięcznych w zależności od umowy. Przychody ujmowane są po wykonaniu usługi. 
 
 
Identyfikacja umowy z klientem 
Spółka ujmuje umowę z klientem tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące kryteria: 

▪ strony umowy zawarły umowę (w formie pisemnej, ustnej lub zgodnie z innymi zwyczajowymi praktykami 
handlowymi) i są zobowiązane do wykonania swoich obowiązków;  

▪ Spółka jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące dóbr lub usług, które mają zostać 
przekazane;  

▪ Spółka jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra lub usługi, które mają zostać przekazane;  
▪ umowa ma treść ekonomiczną (tzn. można oczekiwać, że w wyniku umowy ulegnie zmianie ryzyko, 

rozkład w czasie lub kwota przyszłych przepływów pieniężnych Spółki); oraz  
▪ jest prawdopodobne, że Spółka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za dobra 

lub usługi, które zostaną przekazane klientowi. 
 
 
Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia 
W momencie zawarcia umowy Spółka dokonuje oceny dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie z klientem i 
identyfikuje jako zobowiązanie do wykonania świadczenia każde przyrzeczenie do przekazania na rzecz klienta 
dobra lub usługi (lub pakietu dóbr lub usług), które można wyodrębnić. 
 
Dobro lub usługa są wyodrębnione, jeżeli spełniają oba następujące warunki: 

▪ klient może odnosić korzyści z dobra lub usługi albo bezpośrednio, albo poprzez powiązanie z innymi 
zasobami, które są dla niego łatwo dostępne oraz 

▪ obowiązek Spółki do przekazania dobra lub usługi klientowi można wyodrębnić spośród innych 
obowiązków określonych w umowie. 

 
 
Ustalenie ceny transakcyjnej 
W celu ustalenia ceny transakcyjnej Spółka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią zwyczajowe 
praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które zgodnie z oczekiwaniem Spółki będzie jej 
przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi, z wyłączeniem kwot pobranych 
w imieniu osób trzecich. Wynagrodzenie określone w umowie z klientem może obejmować kwoty stałe, kwoty 
zmienne lub oba te rodzaje kwot. 
 
 
Przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia 
Spółka przypisuje cenę transakcyjną do każdego zobowiązania do wykonania świadczenia w kwocie, która 
odzwierciedla kwotę wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem Spółki – przysługuje jej w zamian 
za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi.  
 
 
Ujęcie przychodu podczas wypełniania zobowiązań do wykonania świadczenia lub po ich wypełnieniu 
Spółka ujmuje przychody w momencie wypełniania (lub w trakcie wypełniania) zobowiązania do wykonania 
świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi (klient uzyskuje kontrolę nad tym 
składnikiem aktywów). Przychody ujmowane są jako kwoty równe cenie transakcyjnej, która została przypisana 
do danego zobowiązania do wykonania świadczenia.  
 
Zwroty towarów 
Spółka kalkuluje i ujmuje w sprawozdaniu finansowym aktywo z tyt. zwrotu towarów jako część pozycji „Zapasy”, 
„Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” oraz pozostałe zobowiązania” oraz odpowiednio koryguje przychody 
ze sprzedaży i odpowiadający im koszt własny sprzedaży. 
 
Program lojalnościowy 
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W Spółce funkcjonuje program lojalnościowy dla członków klubu „Answear”. Zgodnie z regulaminem członkowie 
klubu otrzymują określony procent wydanych środków do wykorzystania na zakupy dokonane w okresie kolejnych 
180 dni. Niewykorzystane środki po tej dacie ulegają umorzeniu. 
Prawo klientów do dodatkowego rabatu traktuje się jako zobowiązanie do wykonania świadczenia odrębne 
od zobowiązania do dostarczenia towaru. W konsekwencji dokonuje się przypisania ceny transakcyjnej w drodze 
oszacowania. Wartość praw klientów do dodatkowego rabatu wynika z wartości jednego prawa, liczby praw 
na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowanych na kontach klientów oraz prawdopodobieństwa jego 
realizacji oszacowanego na podstawie historycznych realizacji. 
 
 
Koszty operacyjne 
Koszty operacyjne są ujmowane w wyniku zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Spółka 
prezentuje w sprawozdaniu finansowym koszty według rodzaju. 
 
 
Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym) 
Obciążenie podatkowe wyniku finansowego obejmuje podatek dochodowy bieżący oraz odroczony, który nie został 
ujęty w pozostałych dochodach całkowitych lub bezpośrednio w kapitale. 
 
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) 
danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) przed opodatkowaniem 
w związku z czasowym przesunięciem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty 
uzyskania przychodów do innych okresów oraz wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą 
podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące 
w danym roku obrotowym.  
 
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi 
w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi 
im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.  
 
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, służący przeniesieniu nierozliczonej straty 
podatkowej i niewykorzystanej ulgi podatkowej, ujmuje się w zakresie, w którym jest prawdopodobne, że będzie 
dostępny przyszły dochód do opodatkowania, od którego można odpisać nierozliczone straty podatkowe 
i niewykorzystane ulgi podatkowe. 
 
Oceniając prawdopodobieństwo uzyskania dochodu do opodatkowania, od którego będzie można odpisać 
nierozliczone straty podatkowe lub niewykorzystane ulgi podatkowe, Spółka uwzględnia następujące kryteria: 
 

a) czy posiada wystarczające dodatnie różnice przejściowe dotyczące podatku płatnego do tej samej władzy 
podatkowej i tego samego podatnika, które spowodują pojawienie się kwot do opodatkowania, od których 
będzie można odpisać nierozliczone straty podatkowe lub niewykorzystane ulgi podatkowe przed 
wygaśnięciem prawa do ich rozliczenia/wykorzystania; 

b) czy jest prawdopodobne, że osiągnie dochód do opodatkowania, zanim wygaśnie prawo do rozliczenia 
nierozliczonych strat podatkowych lub wykorzystania niewykorzystanych ulg podatkowych; 

c) czy nierozliczone straty podatkowe wynikają z możliwych do zidentyfikowania przyczyn, których ponowne 
pojawienie się jest mało prawdopodobne; oraz 

d) czy ma ona możliwości planowania płatności podatkowych, co doprowadzi do stworzenia dochodu 
do opodatkowania w okresie, w którym nierozliczone straty podatkowe lub niewykorzystane ulgi 
podatkowe mogą zostać odpisane. 

Nie ujmuje się składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zakresie, w jakim nie jest 
prawdopodobne uzyskanie dochodu do opodatkowania, od którego będzie można odpisać nierozliczone straty 
podatkowe lub niewykorzystane ulgi podatkowe. 
 
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających 
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, 
w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne 
różnice przejściowe. Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy, jeśli różnica przejściowa wynika z początkowego ujęcia 
składnika aktywów lub zobowiązań w transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych oraz która w 
czasie jej wystąpienia nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy.  
 
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, 
gdy  pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa rozliczona, przyjmując za podstawę przepisy prawne 
obowiązujące na dzień bilansowy. 
 



Nazwa Spółki: Answear.com S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2020 – 31.12.2020 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 32 / 97 

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, 
a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika 
aktywów lub jego części następuje jego odpis.  
 
 
 
Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków 
 
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych 
szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości 
aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od 
szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są znaczące dla 
sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poniżej. 
 
 
Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych 
Zarząd Spółki dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych, 
podlegających amortyzacji. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte 
przez Spółkę dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez 
te aktywa w przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości mogą 
różnić się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie się majątku. Wartość bilansowa 
aktywów trwałych podlegających amortyzacji prezentowana jest w notach nr 5 i 6. 
 
Ujmowanie przychodów z umów z klientami 
W Spółce nie występują zobowiązania do wykonania świadczenia, które Spółka powinna spełniać w miarę upływu 
czasu. W przypadku zobowiązań do wykonania świadczenia, które zasadniczo spełniane są w określonym 
momencie, Spółka przychody w tej kategorii rozpoznaje w momencie przekazania kontroli nabywcy.  
Spółka przypisuje cenę transakcyjną do każdego zobowiązania do wykonania świadczenia (lub do odrębnego 
dobra lub odrębnej usługi) w kwocie, która odzwierciedla kwotę wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem 
Spółki – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi. 
Spółka stosuje wyjątek praktyczny dopuszczony w MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” i nie koryguje 
przyrzeczonej kwoty wynagrodzenia o wpływ istotnego elementu finansowania, jeżeli w momencie zawarcia umowy 
oczekuje, że okres od momentu przekazania przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi do momentu zapłaty za 
dobro lub usługę przez klienta wyniesie nie więcej niż jeden rok. 
W Spółce nie występują umowy z terminem płatności dłuższym niż rok. 
 
 
Podatek dochodowy bieżący, aktywa i rezerwa na odroczony podatek dochodowy, inne podatki 
Obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe podlegają częstym zmianom, powodując istotne różnice w ich 
interpretacji i istotne wątpliwości w ich stosowaniu. Organy podatkowe posiadają instrumenty kontroli umożliwiające 
im weryfikację podstaw opodatkowania (w większości przypadków w okresie poprzednich 5 lat obrotowych), oraz 
nakładanie kar i grzywien. Od 15 lipca 2016 r. Ordynacja Podatkowa uwzględnienia także postanowienia Ogólnej 
Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR), która ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych 
struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia opodatkowania. Klauzulę GAAR należy stosować tak w odniesieniu 
do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie, jak i do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem 
w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal  osiągane. W 
konsekwencji ustalenie zobowiązań podatkowych, aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego może wymagać istotnego osądu, w tym dotyczącego transakcji już zaistniałych, a kwoty 
prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku kontroli 
organów podatkowych. 
 
Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi 
zyskami podatkowymi opiera się na budżetach Spółki zatwierdzonych przez Zarząd Spółki. Jeżeli prognozowane 
wyniki finansowe wskazują, że Spółka osiągnie wystarczający dochód do opodatkowania, aktywa na podatek 
odroczony ujmowane są w pełnej wysokości.  
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Utrata wartości aktywów niefinansowych 
W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne oraz stopę, którą 
przepływy dyskontowane są do wartości bieżącej (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości aktywów 
niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieżącej przyszłych przepływów dokonywane są założenia 
dotyczące prognozowanych wyników finansowych. Założenia te odnoszą się do przyszłych zdarzeń i okoliczności. 
Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach sprawozdawczych 
może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Spółki.  
 
 
Okres leasingu 
Ustalając zobowiązanie z tytułu leasingu Spółka szacuje okres leasingu, który obejmuje: 

• nieodwołalny okres leasingu, 

• okresy, w których istnieje opcja przedłużenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, 
że leasingobiorca skorzysta z tej opcji, 

• okresy, w których istnieje opcja wypowiedzenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, 
że leasingobiorca nie skorzysta z tej opcji. 
 

Oceniając, czy Spółka skorzysta z opcji przedłużenia lub nie skorzysta z opcji wypowiedzenia, Spółka uwzględnia 
wszystkie istotne fakty i okoliczności, które stanowią dla niej zachętę ekonomiczną do skorzystania lub 
nieskorzystania z opcji. Rozważa się między innymi: 

• warunki umowne dotyczące opłat leasingowych w okresach opcyjnych, 

• istotne inwestycje w przedmiocie leasingu, 

• koszty związane z wypowiedzeniem umowy, 

• znaczenie bazowego składnika aktywów dla działalności Spółki, 

• warunki wykonania opcji. 
 

Zobowiązanie z tytułu leasingu prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej odzwierciedla najlepsze 
szacunki co do okresu leasingu, jednak zmiana okoliczności w przyszłości może skutkować zwiększeniem lub 
zmniejszeniem zobowiązania z tytułu leasingu oraz ujęciem korespondującej korekty w aktywach z tytułu prawa do 
użytkowania.  
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Zmiana zasad rachunkowości oraz korekta błędu  
 
Spółka od dnia 1 stycznia 2020 r. stosuje MSR / MSSF. Dla danych porównawczych na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 31 grudnia 2019 r. w niniejszym jednostkowym rocznym 
sprawozdaniu finansowym Spółka dokonała korekt przekształceniowych z Polskich Zasad Rachunkowości („PZR”) na MSSF, a skutki korekt odniesiono na kapitał własny.   

W wyniku ponownej oceny zasad działania i rozliczania programu lojalnościowego, zgodnie z art. 6 ust 2 Ustawy o Rachunkowości Spółka dokonała korekty błędu polegającego 
na nieujawnianiu wpływu programu lojalnościowego na wyniki Spółki. Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, pomniejszenie przychodów z tytułu programu 
lojalnościowego powinno nastąpić w tym samym okresie, w którym klient dokonał zakupów w sklepie internetowym Answear.com, od których zostały naliczone klientom punkty 
programu lojalnościowego, upoważniające klienta do zniżki przy kolejnych zakupach. Korekta błędu została ujawniona w statutowym sprawozdaniu finansowym Spółki 
sporządzonym wg PZR za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.  
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*MSSF 16 „Leasing” 
 
 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

KOREKTA BŁĘDU

Program 

lojalnościow y

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Na Zjeżdzie

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Skaw ina EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Skaw ina 

PLN

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Studio

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Fabryczna 

PLN

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Fabryczna 

EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 7R 

EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

podnajem 

EUR

Korekta 

prezentacyjna 

w g MSSF

31.12.2019 1 31.12.2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31.12.2019

Aktywa trwałe  

Wartość f irmy ID4 - - -

Wartości niematerialne ID5 5 973 334 5 973 334 5 973 334

Rzeczow e aktyw a trw ałe ID6 17 586 834 17 586 834 17 586 834

Aktyw a z tytułu praw a do użytkow ania 556 926 556 926 291 622 2 614 636 9 271 628 31 844 345 (6 280 026) 38 299 131

Inw estycje w  jednostkach zależnych ID3 2 948 314 2 948 314 2 948 314

Inw estycje w  jednostkach stow arzyszonych ID3 - - -

Należności i pożyczki ID9 - - 5 148 040 5 148 040

Pochodne instrumenty f inansow e ID9 - - -

Pozostałe długoterminow e aktyw a finansow e ID9 - - -

Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e ID19 - - -

Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego ID10 10 581 437 99 131 10 680 568 15 720 10 696 288

Aktywa trwałe 37 646 845 99 131 37 745 976 - - - 291 622 2 614 636 9 271 628 31 844 345 (1 116 266) - 80 651 941

Aktywa obrotowe

Zapasy ID11 88 808 256 88 808 256 88 808 256

Aktyw a z tytułu umow y ID20 - - -

Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe należności ID12 7 177 178 7 177 178 1 141 586 15 920 033 24 238 797

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego - - -

Pożyczki ID9 219 520 219 520 219 520

Pochodne instrumenty f inansow e ID9 - - -

Pozostałe krótkoterminow e aktyw a finansow e ID9 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Krótkoterminow e rozliczenia międzyokresow e ID19 125 347 125 347 125 347

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty ID13 12 212 677 12 212 677 12 212 677

Aktyw a trw ałe zaklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży ID14 - - -

Aktywa obrotowe 109 542 977 - 109 542 977 - - - - - - - 1 141 586 15 920 033 126 604 597

Aktywa razem 147 189 823 99 131 147 288 954 - - - 291 622 2 614 636 9 271 628 31 844 345 25 320 15 920 033 207 256 538

PZR po 

korekcie błędu

ZMIANA ZASAD RACHUNKOWOŚCI

MSSF

Aktywa Nota

PZR
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*MSSF 16 „Leasing 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU (CIĄG DALSZY)

KOREKTA BŁĘDU

Program 

lojalnościow y

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Na Zjeżdzie

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Skaw ina EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Skaw ina 

PLN

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Studio

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Fabryczna 

PLN

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Fabryczna 

EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 7R 

EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

podnajem 

EUR

Korekta 

prezentacyjna 

w g MSSF

31.12.2019 1 31.12.2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31.12.2019

Kapitał własny

Kapitał podstaw ow y ID15 733 550 733 550 733 550

Akcje w łasne (-) ID15 - - -

Kapitał ze sprzedaży akcji pow yżej ich w artości nominalnej ID15 107 781 208 107 781 208 107 781 208

Pozostałe kapitały ID15 33 900 33 900 33 900

Zyski (straty) zatrzymane: (50 815 235) (2 914 221) (53 729 456) - 19 008 - 7 664 10 226 (25 539) (612 263) 25 320 - -54 305 040

- zysk (strata) z lat ubiegłych (62 832 611) (2 491 610) (65 324 221) 15 739 116 979 5 699 6 395 -65 179 408

- zysk (strata) netto przypadający

akcjonariuszom jednostki dominującej

12 017 376 (422 611) 11 594 765 (15 739) (97 971) (5 699) 1 269 10 226 (25 539) (612 263) 25 320 10 874 369

Kapitał w łasny 57 733 423 (2 914 221) 54 819 202 - 19 008 - 7 664 10 226 (25 539) (612 263) 25 320 - 54 243 618

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9 - - -

Zobow iązania z tytułu leasingu ID7 137 845 137 845 21 303 2 174 183 7 823 023 43 864 107 54 020 461

Leasing f inansow y ID7 - - -

Pochodne instrumenty f inansow e ID9 - - -

Pozostałe zobow iązania ID18 - - -

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego ID10 1 371 309 1 371 309 (19 008) 1 798 2 399 (65 244) 7 551 1 298 804

Zobow iązania i rezerw y z tytułu św iadczeń pracow niczych ID16 747 874 747 874 (747 874) -

Pozostałe rezerw y długoterminow e ID17 - - -

Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e ID19 - - -

Zobow iązania długoterminow e 2 257 028 - 2 257 028 - (19 008) - 23 100 2 176 581 7 757 779 43 871 658 - (747 874) 55 319 265

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobow iązania z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe zobow iązania ID18 30 307 130 30 307 130 14 470 444 44 777 575

Zobow iązania z tytułu umow y ID20 - - -

Zobow iązania z tytułu bieżącego podatku dochodow ego - - -

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9 38 990 849 38 990 849 38 990 849

Zobow iązania z tytułu leasingu ID7 107 427 107 427 260 857 427 828 1 539 388 3 100 863 5 436 363

Leasing f inansow y ID7 - - -

Pochodne instrumenty f inansow e ID9 - - -

Zobow iązania i rezerw y z tytułu św iadczeń pracow niczych ID16 1 503 788 1 503 788 2 197 463 3 701 251

Pozostałe rezerw y krótkoterminow e ID17 - - -

Krótkoterminow e rozliczenia międzyokresow e ID19 16 290 178 3 013 352 19 303 530 (14 515 913) 4 787 617

Zobow iązania zw iązane z aktyw ami przeznaczonymi do sprzedaży ID14 - - -

Zobow iązania krótkoterminow e 87 199 371 3 013 352 90 212 724 - - - 260 857 427 828 1 539 388 (11 415 050) - 16 667 907 97 693 654

Zobow iązania razem 89 456 400 3 013 352 92 469 752 - (19 008) - 283 958 2 604 410 9 297 167 32 456 608 - 15 920 033 153 012 920

Pasywa razem 147 189 823 99 131 147 288 954 - 0 - 291 622 2 614 636 9 271 628 31 844 345 25 320 15 920 033 207 256 538

Nota

PZR
PZR po 

korekcie błędu

ZMIANA ZASAD RACHUNKOWOŚCI

MSSF

Pasywa
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*MSSF 16 „Leasing” 
 

SPRAWZODANIE Z WYNIKU ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2019 ROKU (WARIANT PORÓWNAWCZY)

KOREKTA BŁĘDU

Program 

lojalnościow y

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Na Zjeżdzie

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Skaw ina EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Skaw ina 

PLN

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Studio

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Fabryczna 

PLN

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Fabryczna 

EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 7R 

EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

podnajem 

EUR

Korekta 

prezentacyjna 

w g MSSF

31.12.2019 1 31.12.2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31.12.2019

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży ID1 312 508 878 (521 742) 311 987 136 - - - - - - (696 645) (83 535) - 311 206 956

Przychody ze sprzedaży produktów  i usług 12 670 170 12 670 170 (696 645) (83 535) 8 099 755 19 989 746

Przychody ze sprzedaży tow arów  i materiałów 299 838 708 (521 742) 299 316 966 (8 099 755) 291 217 211

Koszty działalności operacyjnej 304 083 203 - 304 083 203 (29 081) 71 625 (9 326) (14 893) (13 304) 343 394 (57 247) (81 837) - 304 292 534

Amortyzacja 1 649 263 1 649 263 525 655 677 008 190 712 269 189 96 838 343 394 1 569 505 (81 837) 5 239 727

Zużycie materiałów  i energii 4 316 405 4 316 405 4 316 405

Usługi obce 50 710 135 50 710 135 (554 736) (605 383) (200 038) (284 082) (110 142) (1 626 752) 47 329 002

Podatki i opłaty 510 039 510 039 510 039

Wynagrodzenia i św iadczenia na rzecz pracow ników 28 779 882 28 779 882 28 779 882

Pozostałe koszty rodzajow e 36 487 441 36 487 441 36 487 441

Wartość sprzedanych tow arów  i materiałów 181 630 038 181 630 038 181 630 038

Zysk brutto ze sprzedaży 8 425 675 (521 742) 7 903 933 29 081 (71 625) 9 326 14 893 13 304 (343 394) (639 398) (1 698) - 6 914 422

Pozostałe przychody operacyjne ID20 468 244 468 244 468 244

Pozostałe koszty operacyjne ID20 3 008 924 3 008 924 3 008 924

Zysk z działalności operacyjnej 5 884 994 (521 742) 5 363 252 29 081 (71 625) 9 326 14 893 13 304 (343 394) (639 398) (1 698) - 4 373 741

Straty z tytułu oczekiw anych strat kredytow ych ID21 - - -

Zysk (strata) z zaprzestania ujmow ania aktyw ów  finansow ych 

w ycenianych w  zamortyzow anym koszcie (+/-) ID21

- - -

Przychody f inansow e ID21 26 356 26 356 153 252 610 52 191 11 298 342 608

Koszty f inansow e ID21 3 104 102 3 104 102 48 512 49 516 16 362 13 327 679 17 505 3 250 003

Zysk przed opodatkowaniem 2 807 248 (521 742) 2 285 506 (19 431) (120 988) (7 036) 1 566 12 625 (90 784) (604 713) 9 600 - 1 466 346

Podatek dochodow y ID22 (9 210 128) (99 131) (9 309 259) (3 692) (23 017) (1 337) 298 2 399 (65 245) 7 550 (15 720) -9 408 023

Zysk netto z działalności kontynuowanej 12 017 376 (422 611) 11 594 765 (15 739) (97 971) (5 699) 1 269 10 226 (25 539) (612 263) 25 320 - 10 874 369

Działalność zaniechana -

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej ID14 - -

Zysk netto 12 017 376 (422 611) 11 594 765 (15 739) (97 971) (5 699) 1 269 10 226 (25 539) (612 263) 25 320 - 10 874 369

Nota

PZR
PZR po 

korekcie błędu

ZMIANA ZASAD RACHUNKOWOŚCI

MSSF
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*MSSF 16 „Leasing” 
 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2019 ROKU (METODA POŚREDNIA)

KOREKTA BŁĘDU

Program 

lojalnościow y

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Na Zjeżdzie

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Skaw ina EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Skaw ina 

PLN

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Studio

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Fabryczna 

PLN

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Fabryczna 

EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 7R 

EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

podnajem 

EUR

Korekta 

prezentacyjna 

w g MSSF

31.12.2019 1 31.12.2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31.12.2019

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 807 248 (521 742) 2 285 506 (19 431) (120 988) (7 036) 1 566 12 625 (90 784) (604 713) 9 600 - 1 466 346

Korekty:

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczow e aktyw a trw ałe ID6 1 649 263 1 649 263 525 655 677 008 190 712 269 189 96 838 343 394 1 569 505 (81 837) 5 239 727

Amortyzacja i odpisy aktualizujące w artości niematerialne ID5 0

Aktyw a z tytułu praw a do użytkow ania 0

Zysk (strata) z aktyw ów  (zobow iązań) f inans. w ycenianych w  w artości 

godziw ej przez w ynik

0

Instrumenty zabezpieczające przepływ y środków  pieniężnych 

przeniesione z kapitału

0

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości aktyw ów  finansow ych 0

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansow ych aktyw ów  trw ałych 95 382 95 382 95 382

Zysk (strata) ze sprzedaży aktyw ów  finansow ych (innych niż 

instrumenty pochodne)

0

Zyski (straty) z tytułu różnic kursow ych (252 610) (52 191) (10 501) (315 302)

Koszty odsetek 1 523 463 1 523 463 48 512 49 516 16 362 13 327 679 17 505 1 669 365

Przychody z odsetek i dyw idend (797) (797)

Koszt płatności w  formie akcji (programy motyw acyjne) 0

Inne korekty 0

Korekty razem 3 268 108 - 3 268 108 574 167 726 524 207 073 282 516 97 518 90 784 1 534 819 (93 135) - 6 688 375

Zmiana stanu zapasów (19 006 323) (19 006 323) (19 006 323)

Zmiana stanu należności 1 507 325 1 507 325 83 535 1 590 860

Zmiana stanu zobow iązań 4 625 141 4 625 141 4 625 141

Zmiana stanu rezerw  i rozliczeń międzyokresow ych 6 696 002 521 742 7 217 745 696 645 (5 646 261) 2 268 128

Zmiana stanu aktyw ów  i zobow iązań z tytułu umow y - 0

Zmiany w  kapitale obrotow ym (6 177 855) 521 742 (5 656 112) - - - - - - 696 645 83 535 9 210 128 (10 522 194)

Wpływ y (w ydatki) z rozliczenia instrumentów  pochodnych 0

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej 0

Zapłacony podatek dochodow y 9 210 128 9 210 128 (9 210 128) 0

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 107 630 - 9 107 630 554 736 605 536 200 038 284 082 110 142 - 1 626 752 - - (2 367 473)

Nota

PZR
PZR po 

korekcie błędu

ZMIANA ZASAD RACHUNKOWOŚCI

MSSF
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Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie w artości niematerialnych 0

Wpływ y ze sprzedaży w artości niematerialnych 0

Wydatki na nabycie rzeczow ych aktyw ów  trw ałych (19 113 057) (19 113 057) 14 856 389 (4 256 668)

Wpływ y ze sprzedaży rzeczow ych aktyw ów  trw ałych 0

Wydatki na nabycie nieruchomości inw estycyjnych 0

Wpływ y ze sprzedaży nieruchomości inw estycyjnych 0

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych ID2 0

Wpływ y netto ze sprzedaży jednostek zależnych ID2 0

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 0

Pożyczki udzielone 0

Wydatki na nabycie pozostałych aktyw ów  finansow ych 0

Wpływ y ze sprzedaży pozostałych aktyw ów  finansow ych 0

Wpływ y z otrzymanych dotacji rządow ych 0

Otrzymane odsetki ID22 0

Otrzymane dyw idendy ID22 0

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 113 057) - (19 113 057) - - - - - - - - - (4 256 668)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływ y netto z tytułu emisji akcji 8 297 220 8 297 220 8 297 220

Nabycie akcji w łasnych 0

Wpływ y z tytułu emisji dłużnych papierów  w artościow ych 0

Wykup dłużnych papierów  w artościow ych 0

Wpływ y z tytułu zaciągnięcia kredytów  i pożyczek 375 786 374 375 786 374 (367 616 808) 8 169 566

Spłaty kredytów  i pożyczek (367 616 808) (367 616 808) 367 616 808 0

Spłata zobow iązań z tytułu leasingu (258 854) (258 854) (506 224) (555 866) (183 676) (270 756) (109 463) (1 609 246) (3 494 085)

Spłata zobow iązań z tytułu leasingu finansow ego 0

Odsetki zapłacone ID22 (1 523 463) (1 523 463) (48 512) (49 669) (16 362) (13 327) (679) (17 505) (1 669 518)

Dyw idendy w ypłacone ID24 0

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 14 684 468 - 14 684 468 (554 736) (605 536) (200 038) (284 082) (110 142) - (1 626 752) - - 11 303 183

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 679 042 - 4 679 042 - - - - - - - - - 4 679 042

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na początek okresu 7 533 635 7 533 635 7 533 635

Zmiana stanu z tytułu różnic kursow ych 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 12 212 677 - 12 212 677 - - - - - - - - - 12 212 677
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WPŁYW KOREKT NA SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1.01 DO 31.12.2019 r.  

  
Kapitał 

podstawowy 
Akcje własne  

(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski  
(straty) 

zatrzymane 
Razem 

Kapitały własne dzień 31 grudnia 2019 r. 733 550  -    107 781 208  33 900  (50 815 235) 57 733 423  

Korekta błędu -  - -   - (2 914 221) (2 914 221) 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -  - -   - (575 584) (575 584) 

Kapitały własne na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach 733 550  -    107 781 208  33 900  (54 305 040) 54 243 618  
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 01.01.2019 ROKU

KOREKTA BŁĘDU

Program 

lojalnościow y

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Na Zjeżdzie

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Skaw ina 

EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Skaw ina 

PLN

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Studio

Korekta 

prezentacyjna 

w g MSSF

MSSF

Aktywa 01.01.2019 1 01.01.2019 2 3 4 5 6 01.01.2019

Aktywa trwałe  

Wartość f irmy ID4 - -

Wartości niematerialne ID5 4 539 363 4 539 363 4 539 363

Rzeczow e aktyw a trw ałe ID6 1 489 443 1 489 443 1 489 443

Aktyw a z tytułu praw a do użytkow ania 719 877 719 877 525 655 677 008 190 712 560 811 2 674 063

Inw estycje w  jednostkach zależnych ID3 2 948 314 2 948 314 2 948 314

Inw estycje w  jednostkach stow arzyszonych ID3 - -

Należności i pożyczki ID9 - -

Pochodne instrumenty f inansow e ID9 - -

Pozostałe długoterminow e aktyw a finansow e ID9 - -

Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e ID19 - -

Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego ID10 - -

Aktyw a trw ałe 9 696 997 - 9 696 997 525 655 677 008 190 712 560 811 0 11 651 182

Aktywa obrotowe

Zapasy ID11 69 073 584 69 073 584 69 073 584

Aktyw a z tytułu umow y ID20 - - -

Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe należności ID12 9 412 852 9 412 852 12 065 520 21 478 371

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodow ego - - -

Pożyczki ID9 212 226 212 226 212 226

Pochodne instrumenty f inansow e ID9 - - -

Pozostałe krótkoterminow e aktyw a finansow e ID9 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Krótkoterminow e rozliczenia międzyokresow e ID19 112 263 112 263 112 263

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty ID13 7 533 635 7 533 635 7 533 635

Aktyw a trw ałe zaklasyfikow ane jako przeznaczone do 

sprzedaży ID14

- - -

Aktyw a obrotow e 87 344 561 - 87 344 561 - - - - 12 065 520 99 410 080

Aktywa razem 97 041 557 - 97 041 557 525 655 677 008 190 712 560 811 12 065 520 111 061 262

Nota

PZR
PZR po 

korekcie błędu

ZMIANA ZASAD RACHUNKOWOŚCI
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*MSSF 16 „Leasing” 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 01.01.2019 ROKU (CIĄG DALSZY)

KOREKTA BŁĘDU

Program 

lojalnościow y

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Na Zjeżdzie

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Skaw ina 

EUR

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Skaw ina 

PLN

MSSF 16* 

Leasing 

f inansow y 

Studio

Korekta 

prezentacyjna 

w g MSSF

MSSF

Pasywa 01.01.2019 1 01.01.2019 2 3 4 5 6 01.01.2019

Kapitał własny

Kapitał podstaw ow y ID15 733 550 733 550 733 550

Akcje w łasne (-) ID15 - - -

Kapitał ze sprzedaży akcji pow yżej ich w artości nominalnej ID15 99 517 888 99 517 888 99 517 888

Pozostałe kapitały ID15 - - -

Zyski (straty) zatrzymane: (62 832 611) (2 491 610) (65 324 221) 15 739 116 979 5 699 6 395 - (65 179 408)

- zysk (strata) z lat ubiegłych (55 637 962) (1 453 413) (57 091 375) 17 529 166 100 8 655 (56 899 091)

- zysk (strata) netto przypadający

akcjonariuszom jednostki dominującej

(7 194 649) (1 038 197) (8 232 846) (1 790) (49 121) (2 956) 6 395 (8 280 317)

Kapitał w łasny 37 418 827 (2 491 610) 34 927 217 15 739 116 979 5 699 6 395 - 35 072 030

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9 - - -

Zobow iązania z tytułu leasingu ID7 232 399 232 399 426 714 282 160 941 273

Leasing f inansow y ID7 - - -

Pochodne instrumenty f inansow e ID9 - - -

Pozostałe zobow iązania ID18 - - -

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego ID10 - - 3 692 4 007 1 337 1 500 10 536

Zobow iązania i rezerw y z tytułu św iadczeń pracow niczych ID16
744 050 744 050 (744 050) -

Pozostałe rezerw y długoterminow e ID17 - - -

Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e ID19 - - -

Zobow iązania długoterminow e 976 449 - 976 449 3 692 430 721 1 337 283 660 (744 050) 951 809

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobow iązania z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe 

zobow iązania ID18

- 25 882 359 10 783 308 36 665 667

Zobow iązania z tytułu umow y ID20 - - -

Zobow iązania z tytułu bieżącego podatku dochodow ego - - -

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9 30 821 283 30 821 283 30 821 283

Zobow iązania z tytułu leasingu ID7 271 727 271 727 506 224 129 307 183 676 270 756 1 361 690

Leasing f inansow y ID7 - - -

Pochodne instrumenty f inansow e ID9 - - -

Zobow iązania i rezerw y z tytułu św iadczeń pracow niczych ID16

1 296 124 1 296 124 2 026 262 3 322 386

Pozostałe rezerw y krótkoterminow e ID17 - - -

Krótkoterminow e rozliczenia międzyokresow e ID19 374 787 2 491 610 2 866 397 2 866 397

Zobow iązania zw iązane z aktyw ami przeznaczonymi do 

sprzedaży ID14

- - -

Zobow iązania krótkoterminow e 58 646 281 2 491 610 61 137 891 506 224 129 307 183 676 270 756 12 809 570 75 037 423

Zobow iązania razem 59 622 730 2 491 610 62 114 340 509 915 560 029 185 013 554 416 12 065 520 75 989 233

Pasywa razem 97 041 557 - 97 041 557 525 655 677 008 190 712 560 811 12 065 520 111 061 262

Nota

PZR
PZR po 

korekcie błędu

ZMIANA ZASAD RACHUNKOWOŚCI
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1. Przychody ze sprzedaży i segmenty operacyjne 

 
Spółka dzieli przychody ze sprzedaży na następujące segmenty operacyjne: 

▪ Kraj 
▪ Unia Europejska 
▪ Pozostałe kraje 

 
Przychody ze sprzedaży na poszczególnych rynkach alokowanych do powyższych segmentów są regularnie 
przeglądane przez Zarząd i wykorzystywane do pomiarów efektywności Spółki oraz podejmowanych przez Zarząd 
decyzji operacyjnych oraz decyzji o alokowaniu zasobów Spółki do danego segmentu.  
 
Podział na segmenty jest uzasadniony poprzez prowadzenie takiej samej działalności w różnych obszarach 
geograficznych określonych według kryterium lokalizacji rynków zbytu, charakterystyki modelu 
logistycznego/operacyjnego oraz różnic formalnych w prowadzeniu sprzedaży (sprzedaż krajowa, 
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport) na poszczególnych rynkach. 
 
Podział przychodów ze sprzedaży Spółki na kategorie oraz ich przypisanie do segmentów operacyjnych objętych 
obowiązkiem sprawozdawczym przedstawiają poniższe tabele: 
 

  
 

  
 
Spółka do analizy sprzedaży w podziale na segmenty operacyjne nie wydziela linii produktowych, ponieważ na 
wszystkich rynkach oferta Spółki jest jednakowa i obejmuje towary z branży odzieżowej, jak również nie jest 
możliwe alokowanie kosztów oraz analiza czynników ekonomicznych takich jak kwota, termin płatności oraz 
niepewność przychodów i przepływów pieniężnych per linia produktowa.  
 
Spółka nie ma możliwości przypisania aktywów do poszczególnych segmentów operacyjnych ponieważ w tym 
zakresie nie są dostępne w Spółce oddzielne informacje finansowe.   
 
Spółka nie prezentuje informacji o głównych klientach, ponieważ w strukturze przychodów dominuje sprzedaż 
detaliczna, tj. żaden z klientów nie przekroczył 10% udziału w przychodach ze sprzedaży. 

Branża 

odzieżow a
Ogółem

 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku

Region

Polska 125 139 414 125 139 414

Unia Europejska 222 305 958 222 305 958

Pozostałe kraje 62 012 106 62 012 106

Przychody ze sprzedaży ogółem 409 457 478 409 457 478

Linia produktu

Odzież obuw ie i akcesoria 409 457 478 409 457 478

Przychody ze sprzedaży ogółem 409 457 478 409 457 478

Termin przekazania dóbr/usług

W momencie czasu 409 457 478 409 457 478

Przychody ze sprzedaży ogółem 409 457 478 409 457 478

Branża 

odzieżow a
Ogółem

 za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku

Region

Polska 94 690 491 94 690 491

Unia Europejska 178 940 963 178 940 963

Pozostałe kraje 37 575 502 37 575 502

Przychody ze sprzedaży ogółem 311 206 956 311 206 956

Linia produktu

Odzież obuw ie i akcesoria 311 206 956 311 206 956

Przychody ze sprzedaży ogółem 311 206 956 311 206 956

Termin przekazania dóbr/usług

W momencie czasu 311 206 956 311 206 956

Przychody ze sprzedaży ogółem 311 206 956 311 206 956
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2. Przejęcia oraz utrata kontroli nad jednostkami zależnymi 
 

 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała żadnych transakcji związanych z przejęciem lub utratą kontroli 
nad jednostkami zależnymi.  
 

 
3. Inwestycje w jednostkach zależnych  

 
 
Inwestycje w jednostkach zależnych 
 
Spółka posiada 100% udziałów w spółce zależnej Wearco Cz s.r.o. 
 
 
 

4. Wartość firmy 
 
Nie dotyczy.
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5. Wartości niematerialne 
 
 
Wartości niematerialne użytkowane przez Spółkę obejmują znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, platformy e-commerce oraz pozostałe wartości 
niematerialne. Wartości niematerialne, które nie zostały do dnia bilansowego oddane do użytkowania, prezentowane są w pozycji „Wartości niematerialne w trakcie wytwarzania”.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Znaki towarowe
Patenty

i licencje

Oprogramowanie 

komputerowe

Platforma e-

commerce

Pozostałe

wartości

niematerialne

Wartości 

niematerialne w 

trakcie 

wytwarzania

Razem

Stan na 31.12.2020

Wartość bilansowa brutto 3 301 300 986 600 159 355 5 562 861 906 841 952 691 11 869 648

Skumulowane umorzenie (2 778 594) (358 776) (121 825) (1 536 612) (80 976) (4 876 782)

Wartość bilansowa netto 522 706 627 824 37 529 4 026 249 825 865 952 691 6 992 865

Stan na 31.12.2019

Wartość bilansowa brutto 3 301 300 986 600 115 608 1 548 938 89 687 3 785 075 9 827 207

Skumulowane umorzenie (2 448 464) (102 289) (99 187) (1 157 801) (46 133) - (3 853 873)

Wartość bilansowa netto 852 836 884 311 16 421 391 137 43 554 3 785 075 5 973 334
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Znaki

tow arow e

Patenty

i licencje

Oprogramow anie 

komputerow e

Platforma e-

commerce

Pozostałe

w artości

niematerialne

Wartości 

niematerialne w  

trakcie 

w ytw arzania

Razem

 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2020 roku 852 836 884 311 16 421 391 137 43 554 3 785 075 5 973 334

Zw iększenia (nabycie, w ytw orzenie) 43 747 4 013 923 817 154 2 121 403 6 996 226

Zmniejszenia (zbycie, likw idacja) (-) -

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia, przyjęcie do 

użytkow ania)
(4 953 786) (4 953 786)

Przeszacow anie do w artości godziw ej (+/-) -

Amortyzacja (-) (330 130) (256 487) (22 639) (378 810) (34 843) (1 022 909)

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości (-) -

Odw rócenie odpisów  aktualizujących -

Różnice kursow e netto z przeliczenia (+/-) -

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 roku 522 706 627 824 37 529 4 026 249 825 865 952 691 6 992 865

za okres od 01.01 do 31.12.2019

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2019 roku 1 182 966 358 46 913 763 835 - 2 545 291 4 539 363

Zw iększenia (nabycie, w ytw orzenie) 979 306 49 305 69 687 2 338 082 3 436 379

Zmniejszenia (zbycie, likw idacja) (-) (1 098 298) (1 098 298)

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) -

Przeszacow anie do w artości godziw ej (+/-) -

Amortyzacja (-) (330 130) (95 352) (30 491) (422 003) (26 133) (904 110)

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości (-) -

Odw rócenie odpisów  aktualizujących -

Różnice kursow e netto z przeliczenia (+/-) -

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2019 852 836 884 311 16 421 391 137 43 554 3 785 075 5 973 334
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Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych są platformy e-commerce obejmujące oddane do 
użytkowania strony internetowe oraz aplikacje mobilne wykorzystywane przez spółkę do prowadzenia sprzedaży 
internetowej towarów handlowych. Platformy e-commerce wyceniane są wg ceny nabycia i podlegają amortyzacji 
w okresie 5 lat. 
 
Znaki towarowe obejmują nabyte prawo ochronne na znak towarowy „Answear”. Znak towarowy jest wyceniony wg 
ceny nabycia i  podlega amortyzacji w okresie 10 lat.  
 
Patenty i licencje obejmują głównie licencję wraz z kosztami wdrożenia systemu ERP Verto użytkowanego przez 
Spółkę. Patenty i licencje wyceniane są wg ceny nabycia i podlegają amortyzacji w okresie 2-5 lat. 
 
Oprogramowanie komputerowe obejmuje oprogramowanie użytkowe typu Adobe Reader, Windows, Photoshop, 
itp. Oprogramowanie komputerowe wyceniane jest wg ceny nabycia i podlega amortyzacji w okresie 1-5 lat. 
 
Pozostałe wartości niematerialne obejmują inne nieistotne wartości niematerialne, np. autorskie prawa majątkowe 
i inne. Pozostałe wartości niematerialne wyceniane są wg ceny nabycia i podlegają amortyzacji w okresie 2-5 lat. 
 
Na wartości niematerialne w trakcie wytwarzania składają się w głównej mierze nakłady ponoszone na nabycie 
nowych platform e-commerce, aplikacji mobilnych, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania. Planowany 
termin wdrożenia tych wartości niematerialnych to 2021 rok. 
 
Na 31 grudnia 2020 r. Spółka przeprowadziła test na utratę wartości niematerialnych w trakcie wytwarzania. Jako 
ośrodek generujący przepływy pieniężne wzięto pod uwagę całą spółkę, ze względu na fakt iż składniki wartości 
niematerialnych w trakcie wytwarzania nie generują samodzielnie przepływów pieniężnych. Wartości niematerialne 
w trakcie wytwarzania będą wykorzystywane do prowadzenia sklepu internetowego stanowiącego główne źródło 
przychodów Spółki. 
 
Do zdyskontowanych przepływów pieniężnych spółka zastosowała stopę dyskonta równą średnioważonemu 
kosztowi kapitału, wynoszącą 7,72%. 
 
Przeprowadzone wyliczenia nie dają podstaw do dokonania odpisu aktualizującego. W ocenie Zarządu  -  bazując 
na biznes planach/modelach finansowych – wartość odzyskiwalna tego aktywa będzie wyższa od jego wartości 
księgowej.  
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka dokonała oceny przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości 
składników wartości niematerialnych używanych przez Spółkę oraz wartości niematerialnych w trakcie wytwarzania. 
W ocenie Zarządu brak jest takich przesłanek, w związku z powyższym odstąpiono od testów na utratę wartości 
składników wartości niematerialnych. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. wartości niematerialne o wartości bilansowej 522 706 PLN  (na 31 grudnia 2019 r.: 
852 836 PLN) stanowiły zabezpieczenie zobowiązań Spółki.  
 
Wartości podane w tabeli to wartość najwyższej sumy zabezpieczenia umowy kredytowej. 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

Zastaw rejestrowy na znaku towarowym answear umowa 
zastawnicza 11/003/18 zawarta z mBank S.A. z dnia 22.06.2018 r. 

61 500 000  61 500 000  

Wartość najwyższej sumy zabezpieczenia razem 61 500 000  61 500 000  

 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie zostały poczynione zobowiązania na rzecz zakupu wartości niematerialnych. 
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6. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
 

 

Grunty
Budynki i   

budowle

Maszyny

i urządzenia

Środki

transportu

Pozostałe

środki

trwałe

Rzeczowe aktywa 

trwałe w trakcie 

wytwarzania

Razem

Stan na 31.12.2020

Wartość bilansowa brutto 637 819 2 778 819 95 502 3 617 217 8 547 7 137 903

Skumulowane umorzenie (3 948) (1 534 242) (52 290) (1 416 587) (3 007 067)

Wartość bilansowa netto - 633 871 1 244 577 43 212 2 200 630 8 547 4 130 836

Stan na 31.12.2019

Wartość bilansowa brutto 82 539 2 006 230 146 448 2 567 353 15 300 962 20 103 532

Skumulowane umorzenie (2 158) (1 310 153) (95 724) (1 108 664) (2 516 698)

Wartość bilansowa netto - 80 382 696 077 50 724 1 458 689 15 300 962 17 586 834
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Na kwotę przemieszczenia 18,407 tys. zł składa się kwota przyjętej antresoli regałowej wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci automatyki zintegrowanej z regałami, 
oświetleniem oraz instalacją bezpieczeństwa oraz pozostałych rzeczowych aktywów trwałych w trakcie wytwarzania.  
 
Na dzień bilansowy nie wystąpiła potrzeba dokonania odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.  
 
Na dzień bilansowy Spółka nie poczyniła zobowiązań na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 
 
Na dzień bilansowy żadne rzeczowe aktywa trwałe nie stanowiły zabezpieczenia zobowiązań. 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka dokonała oceny przesłanek ilościowych i jakościowych świadczących o możliwości utraty wartości składników aktywów trwałych. W ocenie 
Zarządu brak jest takich przesłanek, w związku z powyższym odstąpiono od testów na utratę wartości składników aktywów trwałych.

Grunty
Budynki i   

budow le

Maszyny

i urządzenia

Środki

transportu

Pozostałe

środki

trw ałe

Rzeczow e 

aktyw a trw ałe w  

trakcie 

w ytw arzania

Razem

 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2020 roku 80 382 696 077 50 724 1 458 689 15 300 962 17 586 834

Zw iększenia (nabycie, w ytw orzenie) 564 030 3 373 587 5 152 13 996 009 3 114 803 21 053 581

Zw iększenia (now e umow y leasingow e) -

Zmniejszenia (zbycie, likw idacja) (-) (2 378 125) (11 665 389) (14 043 515)

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) (8 696) 8 696 (18 407 218) (18 407 218)

Przeszacow anie do w artości godziw ej (+/-) -

Aktualizacja w artości zobow iązania z tytułu leasingu (+/-) -

Amortyzacja (-) (1 845) (446 962) (12 664) (1 597 375) (2 058 845)

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości (-) -

Odw rócenie odpisów  aktualizujących -

Różnice kursow e netto z przeliczenia (+/-) -

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 roku - 633 871 1 244 577 43 212 2 200 630 8 547 4 130 836

za okres od 01.01 do 31.12.2019

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2019 roku 169 197 648 373 2 850 669 022 - 1 489 443

Zw iększenia (nabycie, w ytw orzenie, leasing) 26 432 342 986 53 658 1 068 070 16 806 616 18 297 762

Zmniejszenia (zbycie, likw idacja) (-) (100 769) (5 314) (17 716) (123 799)

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) (1 505 654) (1 505 654)

Przeszacow anie do w artości godziw ej (+/-) -

Amortyzacja (-) (14 479) (289 968) (5 784) (260 686) (570 917)

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości (-) -

Odw rócenie odpisów  aktualizujących -

Różnice kursow e netto z przeliczenia (+/-) -

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2019 roku - 80 382 696 077 50 724 1 458 689 15 300 962 17 586 834
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7. Leasing 

 

7.1. Spółka jako leasingobiorca  

 
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania dotyczą następujących klas aktywów bazowych i które podlegały 
następującym odpisom amortyzacyjnym w 2020 roku: 

  
 
 
 
w 2019 roku: 
 

   
 
Spółka wynajmuje powierzchnię magazynową od zewnętrznego dostawcy. Od 2019 r. Spółka korzysta z jednego 
magazynu w Kokotowie pod Krakowem, który zastąpił wcześniej wynajmowany mniejszy obiekt w Skawinie. 
Rozliczenie najmu magazynu zostało zaprezentowane zgodnie z MSSF 16 „Leasing”. Szczegóły dotyczące opłat 
rocznych oraz ujęcia kosztów amortyzacji i kosztów finansowych zostały zaprezentowane w punkcie „Korekta błędu 
oraz zmiana zasad rachunkowości” w korektach pt.: „MSSF 16 Leasing finansowy 7R EUR” oraz „MSSF 16 Leasing 
finansowy Skawina EUR” i „MSSF 16 Leasing finansowy Skawina PLN”. 
 
Zwiększenie wartości aktywa z tytułu prawa do użytkowania w pozycji budynki i budowle wynika ze podpisania 
umowy najmu, natomiast w pozycji pozostałe środki trwałe z zawarcia umowy leasingu zwrotnego na zakup 
antresoli regałowej wraz z wyposażeniem dodatkowym. 
 
Pozostające do spłaty przyszłe minimalne opłaty leasingowe według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą: 
 

 
 
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą: 

Wartość bilansowa 

prawa do 

użytkowania

Skumulowane 

umorzenie prawa 

do użytkowania

31.12.2020 31.12.2020

Grunty

Budynki i budow le 45 111 477 8 272 214

Maszyny i urządzenia 414 262 104 286

Środki transportu 543 434 254 449

Pozostałe środki trw ałe 15 260 830 1 130 363

Nieruchomości inw estycyjne

Zapasy

Razem 61 330 003 9 761 313

Klasa aktywów bazowych

Wartość bilansowa 

prawa do 

użytkowania

Umorzenie prawa 

do użytkowania

31.12.2019 31.12.2019

Grunty

Budynki i budow le 41 332 669 3 590 464

Maszyny i urządzenia 269 286 56 889

Środki transportu 317 092 177 464

Pozostałe środki trw ałe 372 547 167 646

Nieruchomości inw estycyjne

Zapasy

Razem 42 291 594 3 992 463

Klasa aktywów bazowych

do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat razem

Stan na 31.12.2020

Opłaty leasingowe 10 755 247 46 723 502 28 825 004 86 303 753

Koszty finansowe (-) (818 508) (6 329 516) (6 694 137) (13 842 161)

Wartość bieżąca
9 936 739 40 393 986 22 130 867 72 461 592

Opłaty z tytułu umów leasingu płatne w okresie:
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Spółka nie ujmuje zobowiązań z tytułu leasingów krótkoterminowych oraz leasingów, w odniesieniu do których 
bazowy składnik aktywów ma niską wartość (krótkoterminowy najem sprzętu biurowego i urządzeń kuchennych). 
Ponadto w wartości zobowiązań leasingowych nie ujmuje się warunkowych opłat leasingowych zależnych 
od czynników innych niż indeks lub stawka. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka dokonała oceny przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości 
składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania. W ocenie Zarządu brak jest takich przesłanek, w związku 
z powyższym odstąpiono od testów na utratę wartości składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania. 
 
 

8. Nieruchomości inwestycyjne 
 
Na dzień sporządzania sprawozdania Spółka nie posiadała nieruchomości inwestycyjnych.  
 
 

do 1 roku od 1 roku do 5 lat pow yżej 5 lat razem

Stan na 31.12.2019

Opłaty leasingow e 5 640 316 33 511 591 32 552 184 71 704 090

Koszty finansow e (-) (203 952) (4 054 235) (7 989 079) (12 247 266)

Wartość bieżąca
5 436 364 29 457 356 24 563 105 59 456 824

Opłaty z tytułu umów  leasingu płatne w  okresie:
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9. Aktywa oraz zobowiązania finansowe 
 

9.1. Kategorie aktywów oraz zobowiązań finansowych 

Wartość aktywów finansowych prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku i dzień porównawczy odnosi się do następujących 
kategorii instrumentów finansowych określonych w MSSF 9 „Instrumenty finansowe”: 

▪ aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (AZK), 
▪ aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik – wyznaczone jako wyceniane w ten sposób przy początkowym ujęciu lub później (AWGW-W), 
▪ aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik – obowiązkowo wyceniane w ten sposób zgodnie z MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (AWGW-O), 
▪ instrumenty kapitałowe wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (IKWGP), 
▪ aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (AFWGP), 
▪ instrumenty finansowe wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające (IZ), 
▪ aktywa poza zakresem MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (Poza MSSF 9 „Instrumenty finansowe”). 

 

 
 

AZK AWGW-W AWGW-O IKWGP AFWGP IZ Poza MSSF9 

Stan na 31.12.2020

Aktywa trwałe:  

Należności i pożyczki ID9B 4 164 238 4 164 238

Pochodne instrumenty f inansow e ID9B -

Pozostałe długoterminow e aktyw a finansow e ID9C -

Aktywa obrotowe:

Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe 

należności ID12 23 825 066 4 659 642 28 484 708

Pożyczki ID9B -

Pochodne instrumenty f inansow e ID9B -

Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe ID9C 1 000 000 1 000 000

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty ID13 22 621 138 22 621 138

Kategoria aktyw ów  finansow ych razem 51 610 443 - - - - - 4 659 642 56 270 085

Razem
Kategorie instrumentów  finansow ych w g MSSF 9

Nota
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Wartość zobowiązań finansowych prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień porównawczy odnosi się 
do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w MSSF 9 „Instrumenty finansowe”: 

▪ zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (ZZK), 
▪ zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik – wyznaczone jako wyceniane w ten sposób przy początkowym ujęciu lub później (ZWGW-W), 
▪ zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik – zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu zgodnie z MSSF 9 „Instrumenty finansowe” 

(ZWGW-O), 
▪ umowy gwarancji finansowych (UGF), 
▪ warunkowa zapłata w ramach połączenia przedsięwzięć (WZP), 
▪ instrumenty finansowe wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające (IZ), 
▪ zobowiązania poza zakresem MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (Poza MSSF9 „Instrumenty finansowe”). 

 
 

AZK AWGW-W AWGW-O IKWGP AFWGP IZ Poza MSSF9 

Stan na 31.12.2019

Aktywa trwałe:  

Należności i pożyczki ID9B 5 148 040 5 148 040

Pochodne instrumenty finansowe ID9B -

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe ID9C -

Aktywa obrotowe:

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności ID12 15 116 438 9 122 359 24 238 797

Pożyczki ID9B 219 520 219 520

Pochodne instrumenty finansowe ID9B -

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe ID9C 1 000 000 1 000 000

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ID13 12 212 677 12 212 677

Kategoria aktywów finansowych razem 33 696 675 - - - - - 9 122 359 42 819 034

RazemNota
Kategorie instrumentów finansowych wg MSSF 9
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ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE WG MSSF 9

Razem

ZZK ZWGW-W ZWGW-O UGF WZP IZ Poza MSSF9

Stan na 31.12.2020

Zobowiązania długoterminowe:  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9D -

Pochodne instrumenty f inansow e ID9B -

Pozostałe zobow iązania ID18 -

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobow iązania z tytułu dostaw  i usług oraz 

pozostałe zobow iązania ID18 43 138 413 7 080 599 50 219 011

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9D 34 906 060 34 906 060

Pochodne instrumenty f inansow e ID9B -

Kategoria zobow iązań finansow ych razem 78 044 473 - - - - - 7 080 599 85 125 071

Nota
Kategorie instrumentów  finansow ych w g MSSF 9

Razem

ZZK ZWGW-W ZWGW-O UGF WZP IZ Poza MSSF9

Stan na 31.12.2019

Zobowiązania długoterminowe:  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9D -

Pochodne instrumenty finansowe ID9B -

Pozostałe zobowiązania ID18 -

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania ID18 40 421 182 4 356 392 44 777 574

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9D 38 990 849 38 990 849

Pochodne instrumenty finansowe ID9B -

Kategoria zobowiązań finansowych razem 79 412 032 - - - - - 4 356 392 83 768 424

Nota
Kategorie instrumentów finansowych wg MSSF 9
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Razem

ZZK ZWGW-W ZWGW-O UGF WZP IZ Poza MSSF9

Stan na 01.01.2019

Zobowiązania długoterminowe:  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9D -

Pochodne instrumenty f inansow e ID9B -

Pozostałe zobow iązania ID18 -

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobow iązania z tytułu dostaw  i usług oraz 

pozostałe zobow iązania ID18 32 711 551 3 954 116 36 665 667

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9D 30 821 283 30 821 283

Pochodne instrumenty f inansow e ID9B -

Kategoria zobow iązań finansow ych razem 63 532 834 - - - - - 3 954 116 67 486 950

Nota
Kategorie instrumentów  finansow ych w g MSSF 9
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9.2. Należności i pożyczki 

 
Spółka dla celów prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyodrębnia klasę należności i pożyczek 
(MSSF 7„Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” pkt. 6). W części długoterminowej należności i pożyczki 
prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w jednej pozycji. W części krótkoterminowej Spółka, 
zgodnie z wymogami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, odrębnie prezentuje należności z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałe należności. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej z klasy należności i pożyczek 
przedstawia poniższa tabela.  
Ujawnienia odnoszące się do należności zamieszczone są w nocie nr 12. 
 
 

 
 
 
 
Udzielone pożyczki spełniają odpowiednie wymogi MSSF 9 „Instrumenty finansowe” i są wyceniane 
w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansowa pożyczek 
oprocentowanych zmienną stopą uważana jest za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. Dla pożyczek 
oprocentowanych stałą stopą Spółka dokonała wyliczenia wartości godziwej, co zostało zaprezentowana w nocie 
nr 9.7. 
 

 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. spółka nie posiadała udzielonych pożyczek. Pożyczka oprocentowana zmienną stopą 
procentową ustalaną  oparciu o WIBOR z narzutem marży 2 p.p. która na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 219 520 
PLN została spłacona 30 lipca 2020 r.  
 
Zmiana wartości bilansowej pożyczek, w tym odpisów aktualizujących ich wartość, przedstawia się następująco: 

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Aktywa trwałe:  

Należności 4 164 238 5 148 040 -

Pożyczki

Należności i pożyczki długoterminow e 4 164 238 5 148 040 -

Aktywa obrotowe:

Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe należności 28 484 708 24 238 797 21 478 372

Pożyczki - 219 520 212 226

Należności i pożyczki krótkoterminow e 28 484 708 24 458 317 21 690 598

Należności i pożyczki, w  tym: 32 648 946 29 606 357 21 690 598

należności (nota nr 12) 32 648 946 29 386 837 21 478 372

pożyczki (nota nr 9) - 219 520 212 226

w walucie w PLN

Stan na 31.12.2020

Pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem PLN - - WIBOR1M+2% 30.07.2020

-

Stan na 31.12.2019

Pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem PLN - 219 520 WIBOR1M+2% 26.04.2020

219 520

Oprocentowanie

Pożyczki razem wg stanu na dzień 31.12.2020

Pożyczki razem wg stanu na dzień 31.12.2019

Wartość bilansowa
Termin spłatyWaluta
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Saldo pożyczek zostało spłacone dnia 30 lipca 2020 r. 
  
Należności handlowe wynikają z należnych Spółce płatności za dostarczone przesyłki od operatorów logistycznych 
z tytułu dostarczonych towarów. Spółka współpracuje z renomowanymi operatorami logistycznymi na 
poszczególnych rynkach. Spółka przeprowadziła szczegółową analizę sytuacji finansowej i zdolności płatniczych 
tych podmiotów na bazie informacji pochodzących z wywiadowni gospodarczych. Historia dotychczasowej 
współpracy oraz wnioski z przeprowadzonych analiz były podstawą do stwierdzenia braku konieczności tworzenia 
odpisu aktualizującego na dzień bilansowy. 
 
 

9.3. Pochodne instrumenty finansowe 

 
Spółka nie wykorzystuje instrumentów pochodnych. 
 

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Wartość brutto

Saldo na początek okresu 219 520 212 226

Połączenie jednostek gospodarczych

Kw ota pożyczek udzielonych w  okresie

Odsetki naliczone efektyw ną stopą procentow ą 3 273 7 294

Spłata pożyczek w raz z odsetkami (-) (222 793) -

Sprzedaż jednostek zależnych (-)

Inne zmiany (różnice kursow e netto z przeliczenia)

Wartość brutto na koniec okresu - 219 520

Odpisy z tytułu utraty wartości

Saldo na początek okresu

Odpisy ujęte jako koszt w  okresie - -

- 12-miesięczne oczekiw ane straty

- znaczący w zrost ryzyka kredytow ego, ale brak utraty w artości

- aktyw a dotknięte utratą w artości

Odpisy odw rócone ujęte jako przychód w  okresie (-) - -

- 12-miesięczne oczekiw ane straty

- znaczący w zrost ryzyka kredytow ego, ale brak utraty w artości

- aktyw a dotknięte utratą w artości

Odpisy w ykorzystane (-) - -

- 12-miesięczne oczekiw ane straty

- znaczący w zrost ryzyka kredytow ego, ale brak utraty w artości

- aktyw a dotknięte utratą w artości

Inne zmiany (różnice kursow e netto z przeliczenia)

Odpisy z tytułu utraty w artości na koniec okresu - -

Wartość bilansowa na koniec okresu - 219 520
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9.4. Pozostałe aktywa finansowe 

 
W ramach pozostałych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka prezentuje następujące 
inwestycje: 

  

 
 

 
 
 
 
Prezentowane w tabeli aktywo stanowi wpłata na rachunek bankowy kwoty 1 000 000 PLN, która stanowi 
zabezpieczenia umowy kredytowej. Środki pieniężne nie są oprocentowane. Środki pieniężne muszą być 
utrzymywane na wydzielonym rachunku bankowym do dnia spłaty finansowania zewnętrznego. 

krótkoterminow e długoterminow e

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie:

Dłużne papiery w artościow e skarbow e

Dłużne papiery w artościow e komercyjne

Pozostałe 1 000 000 -

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym 

koszcie 1 000 000 -

Instrumenty kapitałowe wyznaczone przy początkowym ujęciu do 

wyceny w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody:

Akcje spółek notow anych

Udziały, akcje spółek nienotow anych

Pozostałe

Instrumenty kapitałow e w yznaczone przy początkow ym ujęciu do 

w yceny w  w artości godziw ej przez pozostałe całkow ite dochody - -

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik:  

Akcje spółek notow anych

Udziały, akcje spółek nienotow anych

Jednostki funduszy inw estycyjnych

Pozostałe

Aktyw a finansow e w yceniane w  w artości godziw ej przez w ynik - -

Pozostałe aktywa finansowe razem 1 000 000 -

Stan na 31.12.2020
Pozostałe aktyw a finansow e:

krótkoterminow e długoterminow e

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie:

Dłużne papiery w artościow e skarbow e

Dłużne papiery w artościow e komercyjne

Pozostałe 1 000 000 -Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym 

koszcie 1 000 000 -

Instrumenty kapitałowe wyznaczone przy początkowym ujęciu do 

wyceny w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody:

Akcje spółek notow anych

Udziały, akcje spółek nienotow anych

Pozostałe

Instrumenty kapitałow e w yznaczone przy początkow ym ujęciu do 

w yceny w  w artości godziw ej przez pozostałe całkow ite dochody - -

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik:  

Akcje spółek notow anych

Udziały, akcje spółek nienotow anych

Jednostki funduszy inw estycyjnych

Pozostałe

Aktyw a finansow e w yceniane w  w artości godziw ej przez w ynik - -

Pozostałe aktywa finansowe razem 1 000 000 -

Stan na 31.12.2019
Pozostałe aktyw a finansow e:
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Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 
 

 
 
 
 

9.5. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 

 
Wartość kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych ujętych w sprawozdaniu finansowym prezentuje 
poniższa tabela: 
 
 

w  w alucie w  PLN

Stan na 31.12.2020

Wpłata środków  na rachunek banku jako zabezpieczenie kredytu PLN - 1 000 000 nieoprocentow ane do dnia f inansow ania

1 000 000

Stan na 31.12.2019

Wpłata środków  na rachunek banku jako zabezpieczenie kredytu PLN - 1 000 000 nieoprocentow ane do dnia f inansow ania

1 000 000

Termin w ymagalności

Aktyw a finansow e w yceniane w  zamortyzow anym koszcie razem w g stanu na dzień 31.12.2020

Aktyw a finansow e w yceniane w  zamortyzow anym koszcie razem w g stanu na dzień 31.12.2019

Waluta
Wartość bilansow a

Oprocentow anie

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym 

koszcie:

Kredyty w rachunku kredytowym 19 000 000 30 201 952 19 100 000

Kredyty w rachunku bieżącym 15 906 060 8 788 898 11 721 283

Pożyczki

Dłużne papiery wartościowe

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym 

koszcie 34 906 060 38 990 849 30 821 283 - -

Zobowiązania finansowe wyznaczone do wyceny w wartości 

godziwej przez wynik :  

Kredyty w rachunku kredytowym

Dłużne papiery wartościowe

Pozostałe

Zobowiązania finansowe wyznaczone do wyceny w wartości 

godziwej przez rachunek zysków i strat  - - - - -

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem 34 906 060 38 990 849 30 821 283 - -

Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
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Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 
 
Spółka nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik. Wszystkie kredyty, 
pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wartość godziwą kredytów, pożyczek i innych 
instrumentów dłużnych zaprezentowano w nocie nr 9.7. 
 
Kredyty wymagalne na dzień 17 października 2020 r. aneksem z dnia 9 października 2020 r. zostały przedłużone do dnia 17 października 2022 r. W aneksie uwzględniono 
również podwyższenie dotychczasowego limitu z 23 000 000 zł do 33 000 000 zł.   
 
Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest  Spółka z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych, prezentuje poniższa 
tabela (patrz również nota nr 27 dotycząca ryzyk): 

 

w  w alucie w  PLN krótkoterminow e długoterminow e

Stan na 31.12.2020

Kredyty w  rachunku bieżącym PLN WIBOR1M+ marża banku 17.10.2022 - 14 547 211 14 547 211

Kredyty w  rachunku bieżącym PLN WIBOR 1M+ marża banku 18.10.2021 1 358 849 1 358 849

Kredyty w  rachunku kredytow ym PLN WIBOR1M+ marża banku 18.10.2021 - 19 000 000 19 000 000

34 906 060 34 906 060 -

Stan na 31.12.2019

Kredyty w  rachunku bieżącym PLN WIBOR1M+ marża banku 17.10.2020 r. - 5 250 506 5 250 506

Kredyty w  rachunku bieżącym PLN WIBOR 1M+ marża banku 16.10.2020 r. 3 538 392 3 538 392

Kredyty w  rachunku kredytow ym PLN WIBOR1M+ marża banku 17.10.2020 r. - 9 501 952 9 501 952

Kredyty w  rachunku kredytow ym PLN WIBOR1M+ marża banku 16.10.2020 r. 20 700 000 20 700 000

38 990 849 38 990 849 -

Stan na 01.01.2019

Kredyty w  rachunku bieżącym PLN WIBOR1M+ marża banku 18.10.2019 r. - 4 165 419 4 165 419

Kredyty w  rachunku kredytow ym PLN WIBOR1M+ marża banku 18.10.2019 r. 19 100 000 19 100 000

Kredyty w  rachunku bieżącym PLN WIBOR1M+ marża banku 17.10.2020 r. - 7 555 864 7 555 864

30 821 283 30 821 283 -

Zobow iązanie

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem w g stanu na dzień 31.12.2020

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem w g stanu na dzień 01.01.2019

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem w g stanu na dzień 31.12.2019

Waluta Oprocentow anie Termin w ymagalności
Wartość bilansow a
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Zobowiązania finansowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez wynik 

 
Nie występują. 
 

 

9.6. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań 

 
Na 31 grudnia 2020 r. następujące aktywa Spółki (w wartości sumy zabezpieczenia) stanowiły zabezpieczenie 
spłaty zobowiązań: 

 

 
 
Poza wyżej wymienionymi formami zabezpieczeń spłaty występują inne formy zabezpieczenia: 
 
Umowa współpracy nr 11/010/17/Z/PX z dnia 7 lutego 2017 r. – bank kredytujący mBank S.A. 
Zabezpieczenia: 

• weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, zaopatrzony w deklarację wekslową  

• cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych od DOTPAY S.A. 

• zastaw rejestrowy na papierach wartościowych zdeponowanych na rachunku inwestycyjnym Bank 
Millenium S.A . Akcje VRG S.A. których właścicielem jest Forum X FIZ w ilości 6.593.973 sztuk 

• poręczenie wg prawa cywilnego MCI. Private Ventures FIZ  z siedziba w Warszawie udzielone na kwotę 
13 000 000 zł.  

• notarialne oświadczenie podpisane w dniu 16 lipca 2020 r. o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń 
banku wynikających z umowy kredytowej w trybie art. 777 par 1 pkt 3 do kwoty 61 500 000 zł do dnia 30 czerwca 
2023 r. 
 
Umowa nr 58 1020 2892 0000 5102 0584 8462 Limitu Kredytowego Wielocelowego z dnia 22 października 2015 r.  
- bank kredytujący PKO S.A. 
Zabezpieczenia: 

• weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę,  

•  umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO S.A. z wierzytelnością posiadacza   rachunku bankowego 
wobec PKO SA   

• zastaw rejestrowy do najwyższej sumy  zabezpieczenia w kwocie 56,1 mln zł na zapasach  
zlokalizowanych w magazynie Spółki wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej  

• przelew środków pieniężnych na rachunek prowadzony w PKO SA w wysokości 1  mln zł.   

• poręczenie wg kodeksu cywilnego udzielone przez Krzysztofa Bajołka do kwoty 10 mln zł.  

• poręczenie wg kodeksu cywilnego udzielone  przez MCI PRIVATEVENTURES FIZ  do kwoty 5 mln zł. 

• notarialne oświadczenie podpisane w dniu 18 kwietnia 2019 r. o poddaniu się egzekucji w zakresie 
roszczeń banku wynikających z umowy kredytowej w trybie art. 777 par 1 pkt 3 do kwoty 66 000 000 zł do dnia 
17 października 2025 r. 

• gwarancja spłaty limitu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy portfelowej linii 
gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych  nr 4/PLG-FGP/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. wraz z późn. 
zm. w wysokości stanowiącej 80% kwoty kredytu tj. w kwocie 26.400.000 PLN na okres 27 miesięcy, tj. od dnia 
18 października 2020 r. do dnia 17 stycznia 2023 r.  
 
Umowa leasingu nr 3563312020/KA/450230. Przedmiot leasingu: Zautomatyzowana antresola regałowa (system 
przenośników i regałów paletowych) wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci automatyki zintegrowanej 
z regałami, oświetleniem oraz instalacją bezpieczeństwa. 

Zabezpieczenia: 
• weksel własny in blanco 

• poręczenie wekslowe do weksla własnego in blanco udzielone przez Krzysztofa Bajołek do kwoty 
9.036.823,62 zł w terminie do końca umowy tj. 19 lipca 2027 r. 

• poręczenie według przepisów prawa cywilnego  udzielone przez MCI  Capital Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych  Spółka Akcyjna do kwoty 4.427.183,92 zł w terminie do końca umowy tj. 19 lipca 2027 r. 

Nota nr 31.12.2020 31.12.2019

Wartości niematerialne ID5 61 500 000 61 500 000

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym w leasingu ID6, ID7

Aktywa finansowe (inne niż należności)

Zapasy ID11 56 100 000 39 100 000

Należności z tytułu dostaw i usług i inne ID12

Środki pieniężne ID13

117 600 000 100 600 000
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9.7. Pozostałe informacje dotyczące instrumentów finansowych 

 

9.7.1. Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych 

 
Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się 
następująco:  
 
 
 

 
 
W związku z tym, że wszystkie zobowiązania finansowe są oparte na zmiennych stopach procentowych, Spółka 
nie dokonywała wyceny wartości godziwej tych zobowiązań finansowych – ich wartość bilansowa uznawana jest 
przez Spółkę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 
 
Wartość godziwa definiowana jest jako cena, którą otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by 
za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku 
na dzień wyceny. 
Spółka ustala wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w taki sposób, aby w jak 
największym stopniu uwzględnić czynniki pochodzące z rynku. Wyceny do wartości godziwej zostały podzielone 
na trzy grupy w zależności od pochodzenia danych wejściowych do wyceny: 
 

▪ poziom 1 – dane wejściowe na poziomie 1 są cenami notowanymi (nieskorygowanymi) na aktywnych 
rynkach za identyczne aktywa lub zobowiązania, do których jednostka ma dostęp w dniu wyceny, 

▪ poziom 2 – dane wejściowe na poziomie 2 to dane wejściowe inne niż ceny notowane uwzględnione na 
poziomie 1, które są obserwowalne w przypadku danego składnika aktywów lub zobowiązania, albo 
pośrednio, albo bezpośrednio,  

▪ poziom 3 – dane wejściowe na poziomie 3 to nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące danego 
składnika aktywów lub zobowiązania. 

 
 
 
Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie wg poziomów wyceny wartości godziwej 
przedstawia poniższa tabela: 
 

Wartość 

godziw a

Wartość 

bilansow a

Wartość 

godziw a

Wartość 

bilansow a
Wartość godziw a Wartość bilansow a

Aktywa:

Pożyczki ID9B - - 219 520 219 520 212 226 212 226

Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe ID12 28 484 708 28 484 708 24 238 797 24 238 797 21 478 371 21 478 371

Pochodne instrumenty f inansow e ID9B - -

Papiery dłużne ID9C - -

Akcje spółek notow anych ID9C - -

Udziały, akcje spółek nienotow anych ID9C 2 948 314 2 948 314 2 948 314 2 948 314 2 948 314 2 948 314

Jednostki funduszy inw estycyjnych ID9C - -

Pozostałe klasy pozostałych aktyw ów  finansow ych ID9C 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty ID13 22 621 138 22 621 138 12 212 677 12 212 677 7 533 635 7 533 635

Zobowiązania:

Kredyty w  rachunku kredytow ym ID9D 19 000 000 19 000 000 30 201 952 30 201 952 19 100 000 19 100 000

Kredyty w  rachunku bieżącym ID9D 15 906 060 15 906 060 8 788 898 8 788 898 11 721 283 11 721 283

Pożyczki ID9D - -

Dłużne papiery w artościow e ID9D

Pochodne instrumenty f inansow e ID9B

Zobow iązania z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe ID18 50 219 011 50 219 011 44 777 575 44 777 575 36 665 667 36 665 667

31.12.2020 31.12.2019

Klasa instrumentu f inansow ego Nota

01.01.2019
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W odniesieniu do aktywów oraz zobowiązań finansowych, które zgodnie z polityką rachunkowości Spółki ujęto w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej, dodatkowe informacje o metodach wyceny 
zaprezentowano poniżej w nocie nr 9.7.2. 
 
Informacje dodatkowe o wartości godziwej aktywów oraz zobowiązań finansowych, które zgodnie z polityką 
rachunkowości Spółka wycenia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według zamortyzowanego kosztu, 
zaprezentowano w nocie 9.7.3. 
 
 

9.7.2. Dodatkowe informacje o metodach wyceny instrumentów finansowych wycenionych w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej  

 

 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne przeniesienia pomiędzy poziomem 1, 2 i 3 wartości godziwej 
aktywów i zobowiązań finansowych.  
 
a) Akcje spółek notowanych 
Nie wystąpiły 
 
b) Udziały, akcje spółek nienotowanych 

Nie wystąpiły 

Klasa instrumentu f inansow ego Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Razem w artość 

godziw a

Stan na 31.12.2020

Aktywa:

Pożyczki - -

Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe 28 484 708 28 484 708

Papiery dłużne -

Pozostałe klasy pozostałych aktyw ów  finansow ych 1 000 000 1 000 000

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty 22 621 138 22 621 138

Zobowiązania:

Kredyty w  rachunku kredytow ym 19 000 000 19 000 000

Kredyty w  rachunku bieżącym 15 906 060 15 906 060

Pożyczki -

Dłużne papiery w artościow e -

Zobow iązania z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe 50 219 011 50 219 011

Stan na 31.12.2019

Aktywa:

Pożyczki 219 520 219 520

Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe 24 238 797 24 238 797

Papiery dłużne -

Pozostałe klasy pozostałych aktyw ów  finansow ych 1 000 000 1 000 000

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty 12 212 677 12 212 677

Zobowiązania:

Kredyty w  rachunku kredytow ym 30 201 952 30 201 952

Kredyty w  rachunku bieżącym 8 788 898 8 788 898

Pożyczki - -

Dłużne papiery w artościow e -

Zobow iązania z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe 44 777 575 44 777 575

Stan na 01.01.2019

Aktywa:

Pożyczki 212 226 212 226

Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe 21 478 371 21 478 371

Papiery dłużne -

Pozostałe klasy pozostałych aktyw ów  finansow ych 1 000 000 1 000 000

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty 7 533 635 7 533 635

Zobowiązania:

Kredyty w  rachunku kredytow ym 19 100 000 19 100 000

Kredyty w  rachunku bieżącym 11 721 283 11 721 283

Pożyczki -

Dłużne papiery w artościow e -

Zobow iązania z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe 36 665 667 36 665 667
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c) Instrumenty pochodne 
Nie wystąpiły 
 
d) Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej 
Nie wystąpiły 
 
e) Pożyczki 
Wartość bilansowa pożyczek o zmiennym oprocentowaniu została uznana za racjonalne przybliżenie ich wartości 
godziwej. 
 
f) Zapłata warunkowa z tytułu nabycia kontroli 
Nie dotyczy. 
 
 

9.7.3. Dodatkowe informacje o metodach wyceny instrumentów finansowych wycenionych w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej w zamortyzowanym koszcie  

 
a) Papiery dłużne notowane 
Nie wystąpiły 
 
b) Wypłacone pożyczki, nienotowane papiery dłużne 
Wartość bilansowa pożyczek o zmiennym oprocentowaniu została uznana za racjonalne przybliżenie ich wartości 
godziwej.  

 
c) Otrzymane pożyczki i kredyty, wyemitowane nienotowane papiery dłużne 
Wartość bilansowa zobowiązań o zmiennym oprocentowaniu została uznana za racjonalne przybliżenie ich 
wartości godziwej.  
 
d) Spółka nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich 

wartość bilansowa uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 
 

 

9.7.4. Przekwalifikowanie 

 
Spółka nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałyby zmianę zasad 
wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metod a zamortyzowanego kosztu poza 
wskazanymi w części dotyczącej wpływu nowego standardu MSSF 9 „Instrumenty finansowe” na sprawozdanie 
finansowe. 
W poprzednich okresach sprawozdawczych również, Spółka nie zmieniła modelu biznesowego zarządzania 
aktywami finansowymi w taki sposób, aby zmiana powodowała konieczność przekwalifikowania tych aktywów 
pomiędzy kategoriami aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik lub całkowite dochody, a także 
wycenianych w zamortyzowanym koszcie. 
 
  

9.7.5. Zaprzestanie ujmowania aktywów finansowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia nie kwalifikują się 
do zaprzestania ujmowania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 

 
 

9.7.6. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe podlegające kompensacie 

Nie wystąpiły. 
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10. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony oraz podatek dochodowy odniesiony w pozostałe 
całkowite dochody 

 
 
Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływają na 
sprawozdanie finansowe: 
 

  

Nota nr 31.12.2020 31.12.2019

Saldo na początek okresu:

Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 10 696 288 -

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 1 298 804 10 536

Podatek odroczony per saldo na początek okresu 9 397 484 (10 536)

Zmiana stanu w okresie wpływająca na:

Wynik (+/-) ID23 (2 293 315) 9 408 023

Pozostałe całkow ite dochody (+/-) ID15

Rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych ID2

Pozostałe (w  tym różnice kursow e netto z przeliczenia)

Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w  tym: 7 104 169 9 397 484

Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 8 836 003 10 696 288

Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego 1 731 834 1 298 804
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 
 

  
 

w ynik

pozostałe 

dochody 

całkow ite

rozliczenie 

połączenia

Stan na 31.12.2020

Aktywa:

Wartości niematerialne - - -

Rzeczow e aktyw a trw ałe - - -

Aktyw a z tytułu praw a do użytkow ania 114 851 2 016 854 2 131 705

Pochodne instrumenty f inansow e -

Odpisy na zapasy 386 486 410 449 796 935

Odpisy na należności 66 468 66 468

Ujemne różnice kursow e 38 971 (38 971) -

Zobowiązania:

Zobow iązania z tytułu św iadczeń pracow niczych 18 066 82 609 100 675

Rezerw y na św iadczenia pracow nicze 142 096 268 191 410 287

Pozostałe rezerw y 585 703 585 703

Niezrealizow ane zw roty od klientów 1 698 994 592 641 2 291 635

Program lojalnościow y 99 131 1 532 957 1 632 088

Róznica pomiędzy w artością bilansow a a podatkow ą 

przychodów  z tytułu premii pieniężnej
2 838 286 (2 838 286) -

Inne: -

Nierozliczone straty podatkow e 5 359 407 (4 538 899) 820 508

Odpis aktualizujący aktyw a z tyt. odroczonego podatku 

dochodow ego
- - -

Prezentacja netto - - -

Razem 10 696 288 (1 860 285) - - - 8 836 003

Tytuły różnic przejściow ych
Saldo na koniec 

okresu

Zmiana stanu:
Różnice 

kursow e netto z 

przeliczenia*

Saldo na 

początek okresu
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W latach 2017 - 2018 Spółka tworzyła aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego do wysokości rezerwy na odroczony podatek dochodowy. Spółka stosowała taką 
kalkulację z uwagi na to, że istotną wartość aktywa stanowiły nierozliczone straty podatkowe z lat poprzednich, a Spółka w latach 2017-2018 osiągała straty podatkowe oraz 
istniało duże prawdopodobieństwo braku możliwości rozliczenia tych strat podatkowych. Ponadto w latach 2017 - 2018 Spółka prezentowała w bilansie aktywa z tytułu 
odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony według wartości po skompensowaniu.  
W roku 2019 Spółka po raz pierwszy nie zastosowała odpisu aktualizującego aktywa z tytułu odroczonego podatku z uwagi na to, że w tym roku obrotowym Spółka osiągnęła 
dochód podatkowy i odliczyła część strat podatkowych. Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka rozliczyła 23 889 tys. zł strat podatkowych (jest to kwota odliczonych 
strat podatkowych z lat ubiegłych). Zarząd spodziewa się wygenerowania nadwyżki zysku brutto, która pozwoli na wykorzystanie ujemnych różnic przejściowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stan na 31.12.2019

Aktywa:

Aktyw a z tytułu praw a do użytkow ania - 114 851 114 851

Odpisy na zapasy 100 456 286 030 386 486

Ujemne różnice kursow e - 38 971 38 971

Inne aktyw a 1 569 (1 569) -

Zobowiązania: - - -

Zobow iązania z tytułu św iadczeń pracow niczych 1 420 16 646 18 066

Rezerw y na św iadczenia pracow nicze 69 355 72 741 142 096

Pozostałe rezerw y - - -

Niezrealizow ane zw roty od klientów - 1 698 994 1 698 994

Program lojalno sciow y - 99 131 99 131

Róznica pomiędzy w artością bilansow a a podatkow a 

przychodów  z tytułu premii pieniężnej
- 2 838 286 2 838 286

Inne: - - -

Nierozliczone straty podatkow e 9 851 423 (4 492 016) 5 359 407

Odpis aktualizujący aktyw a z tyt. odroczonego podatku 

dochodow ego
(9 515 610) 9 515 610 -

Prezentacja netto (508 613) 508 613 -

Razem - 10 696 288 - - - 10 696 288

Stan na 01.01.2019

Razem - - - - - -
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 
 

 
 
 
 

w ynik

pozostałe 

dochody 

całkow ite

rozliczenie 

połączenia

Stan na 31.12.2020

Aktywa:

Różnica pomiędzy w artością bilansow ą a podatkow ą środków  

trw ałych oraz w artości niematerialnych 362 652 (100 969) 261 683

Aktyw a z tytułu praw a do użytkow ania (72 505) 72 505 -

Dodatnie roznice kursow e 3 506 105 787 109 293

Inne aktyw a 63 457 63 457

Zobowiązania:

Niezrealizow any koszt w łany  zw rotów  od klientów 1 005 151 292 251 1 297 402

Zobow iązania z tytułu umow y -

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne -

Prezentacja netto -

Razem 1 298 804 433 030 - - - 1 731 834

Tytuły różnic przejściow ych
Saldo na 

początek okresu

Zmiana stanu:
Różnice 

kursow e netto z 

przeliczenia*

Saldo na koniec 

okresu
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Stan na 31.12.2019

Aktywa:

Różnica pomiędzy w artością bilansow ą a podatkow ą środków  

trw ałych oraz w artości niematerialnych 457 335 (94 683) 362 652

Aktyw a z tytułu praw a do użytkow ania 10 536 (83 041) (72 505)

Dodatnie roznice kursow e - 3 506 3 506

Inne aktyw a 51 278 (51 278) -

Zobowiązania:

Niezrealizow any koszt w łany  zw rotów  od klientów - 1 005 151 1 005 151

Prezentacja netto (508 613) 508 613 -

Razem 10 536 1 288 268 - - - 1 298 804

Stan na 01.01.2019

Aktywa:

Różnica pomiędzy w artością bilansow ą a podatkow ą środków  

trw ałych oraz w artości niematerialnych 452 961 4 374 457 335

Aktyw a z tytułu praw a do użytkow ania 12 228 (1 692) 10 536

Prezentacja netto (479 951) (28 662) (508 613)

Razem 12 228 (1 692) - - - 10 536
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11. Zapasy 
 
W sprawozdaniu finansowym Spółki ujęte są następujące pozycje zapasów: 
 

 
 
 
Spółka ujęła w działalności operacyjnej sprawozdania z wyniku koszty sprzedanych zapasów w kwocie: 
 

 
 
Na dzień bilansowy dokonano oszacowania wartości netto możliwej do uzyskania, w wyniku czego ujęto odpis 
aktualizujący wartość zapasów, w wysokości 3.073 tys. zł. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  2020 r. oraz 
1.029 tys. zł w 2019 r. Zmiany wartości odpisów aktualizujących zapasy do wartości netto możliwej do uzyskania  
prezentuje poniższa tabela: 
 

 

  
 
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość zapasów w 2020 r. miało miejsce na skutek sprzedaży zapasu 
objętego odpisem. 
 
Zapasy stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Spółki w wartości tego zabezpieczenia wynosiły: 

 

 
 
 
 

12. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, ujmowane przez Spółkę w ramach klasy należności 
i pożyczek (patrz nota nr 9.2) przedstawiają się następująco: 
 
Należności długoterminowe: 
 
 

 
 
Należności krótkoterminowe: 
 

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Materiały

Półprodukty i produkcja w  toku

Wyroby gotow e

Tow ary 111 211 109 88 808 256 69 073 584

Wartość bilansowa zapasów razem 111 211 109 88 808 256 69 073 584

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Koszty ujęte w  okresie spraw ozdaw czym 239 139 489 181 630 038

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Stan na początek okresu 2 034 138 1 309 074

Odpisy ujęte jako koszt w  okresie 4 733 456 1 028 623

Odpisy odw rócone w  okresie (-) (2 573 199) (303 559)

Inne zmiany (różnice kursow e netto z przeliczenia)

Stan na koniec okresu 4 194 395 2 034 138

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Zastaw rejestrowy do umowy kredytu wielocelowego PKO BP 56 100 000 39 100 000 36 000 000

Wartość sumy zabezpieczenia zapasów razem 56 100 000 39 100 000 36 000 000

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Kw oty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów

Kaucje w płacone z innych tytułów

Należności z tytułu umów y podnajmu 4 164 238 5 148 040 -

Odpisy aktualizujące w artość należności (-)

Należności długoterminow e 4 164 238 5 148 040 -
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Wartość bilansowa należności z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie wartości 
godziwej (patrz nota nr 9.7). 
 
 
Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności w okresie objętym sprawozdaniem finansowym prezentują 
poniższe tabele: 

 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły należności, które stanowiłyby zabezpieczenie zobowiązań Spółki. 
  
 

13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 

 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. środki pieniężne nie podlegały ograniczeniom w dysponowaniu. 
 
Spółka dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w sposób 
przyjęty do prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Wartościowe uzgodnienie środków pieniężnych 
wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z przepływów przedstawiono w nocie nr 24. 
 
 

14. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 
 
Nie dotyczy. 
 
 

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Aktywa finansowe (MSSF 9):

Należności z tytułu dostaw  i usług 24 361 393 14 531 591 14 697 410

Odpisy aktualizujące w artość należności z tytułu dostaw  i usług (-) (1 306 809) (867 222) (828 109)

Należności z tytułu dostaw i usług netto 23 054 584 13 664 369 13 869 301

Należności ze sprzedaży aktyw ów  trw ałych

Kw oty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów

Kaucje w płacone z innych tytułów 642 719 136 147 788 251

Inne należności 330 954 1 519 112 338 788

Odpisy aktualizujące w artość pozostałych należności f inansow ych(-) (203 191) (203 191) (203 191)

Pozostałe należności finansowe netto 770 482 1 452 068 923 848

Należności f inansow e 23 825 066 15 116 438 14 793 150

Aktywa niefinansowe (poza MSSF 9):

Należności z tytułu podatków  i innych św iadczeń 3 577 994 8 935 454 5 769 967

Przedpłaty i zaliczki 1 081 648 186 905 915 254

Pozostałe należności niefinansow e

Odpisy aktualizujące w artość należności niefinansow ych (-)

Należności niefinansow e 4 659 642 9 122 359 6 685 221

Należności krótkoterminowe razem 28 484 708 24 238 797 21 478 371

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Stan na początek okresu 1 070 413 1 031 300

Odpisy ujęte jako koszt w  okresie 439 587 46 493

Odpisy odw rócone ujęte jako przychód w  okresie (-)

Odpisy w ykorzystane (-) (7 380)

Inne zmiany (różnice kursow e netto z przeliczenia)

Stan na koniec okresu 1 510 000 1 070 413

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Środki pieniężne na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN 493 003 212 886 213 021

Środki pieniężne na rachunkach bankowych walutowych 21 843 935 11 777 388 6 638 533

Środki pieniężne w kasie 9 521 18 147 17 732

Depozyty krótkoterminowe

Inne 274 679 204 256 664 350

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty razem 22 621 138 12 212 677 7 533 635
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15. Kapitał własny 

15.1. Kapitał podstawowy 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. kapitał podstawowy Spółki  wynosił 767 450 PLN  i dzielił się na 15 349 000 akcji  o 
wartości nominalnej 0,05 PLN  każda. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.  
Wszystkie akcje w równym stopniu uczestniczą w podziale dywidendy oraz każda akcja daje prawo do jednego 
głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  
 

 
 
Aktem Notarialnym z dnia 13 listopada 2019 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu spółki 
Wearco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, która będzie działać pod firmą Wearco Spółka 
akcyjna (obecnie Answear.com S.A.) , w trybie art. 551 § 1 i n.n. k.s.h.  
Dnia 29 listopada 2019 r. Spółka Wearco S.A. (obecnie Answear.com S.A.) została wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Na mocy Aktu Notarialnego z dnia 13 listopada 2019 r. dotychczasowi wspólnicy (udziałowcy) spółki Wearco spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością stali się akcjonariuszami Wearco spółka akcyjna (obecnie Answear.com S.A.).  
Akcjonariuszom zostało wydane 14 671 000 akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,05 zł każda 
i łącznej wartości nominalnej 733 550,00 zł oznaczonych numerami A00000001 – A14671000. 
 
W dniu 13 grudnia 2019 r. Spółka podwyższyła kapitał zakładowy Spółki z 733 550,00 zł do wysokości 767 450,00 
zł tj. o kwotę 33 900,00 zł.  
W KRS zmiana została zarejestrowana w dniu 15 stycznia 2020 r.  
 
Podwyższenie kapitału zakładowego odbyło się poprzez emisję: 
- 367 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,05 zł każda i łącznej wartości nominalnej 18 350,00 zł oznaczonych 
numerami od B000001 do B367000 
- 311 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda i łącznej wartości nominalnej 15 550,00 zł oznaczonych 
numerami od C000001 do C311000 
 
Dnia 2 września 2020 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 14 w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki, która została następnie zmieniona 
uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 grudnia 2020 r., na podstawie której Walne Zgromadzenie 
postanowiło o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wysokości 767.450,00 zł o kwotę nie niższą niż 
50.000,00 zł oraz nie wyższą niż 92.050,00 zł, tj. do wysokości nie niższej niż 817.450,00 zł oraz nie wyższej niż 
859.500,00 zł, przez emisję nie mniej niż 1.000.000 i nie więcej niż 1.841.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 
o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja. Akcje serii D mogły zostać opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.  
 
Zgodnie z treścią Uchwały emisja Akcji Serii D nastąpiła w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 
3 kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być 
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Akcje Serii D zostały zaoferowane na zasadach określonych 
w prospekcie sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w 
tym Akcji serii D, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji serii D 
oraz praw do Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. 
 
Walne Zgromadzenie działając w imieniu Spółki postanowiło o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w 
całości prawa poboru wszystkich Akcji serii D. Pisemna opinia uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru 
oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D została dołączona do treści uchwał. W ramach 
uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaka ma 
być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji serii D,  
 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii D dokonało zmian Statutu Spółki.  
 
W dniu 23 grudnia 2020 r. Zarząd złożył oświadczenie, że w wyniku oferty publicznej przeprowadzonej na 
podstawie ww. uchwały: 
a) kapitał zakładowy Spółki został objęty w wysokości 92.050,00 zł;  

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Liczba akcji 15 349 000 14 671 000 14 671

Wartość nominalna akcji (PLN) 0,05 0,05 50

Kapitał podstawowy 767 450 733 550 733 550
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b) dookreślił wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki w ten sposób, że wynosi ona 859.500,00 zł oraz  
c) dokonał odpowiednich, wynikających z punktów a) i b) zmian w Statucie.  
 
Dnia 28 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 767.450,00 zł do 
kwoty 859.500,00 zł w drodze emisji 1.841.000 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł.  
 
Na dzień bilansowy akcje Spółki nie pozostawały w jej posiadaniu, ani też w posiadaniu jednostki zależnej. 
 

15.2. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 

 
W dniu 11 listopada 2019 r. Spółka przeprowadziła emisję akcji serii B - 367 000 akcji oraz C – 311 000 akcji, 
łącznie 678 000  oferując 1 akcję za cenę: 
- cena emisyjna akcji serii B wyniosła 14,99 PLN, łączna cena emisyjna akcji serii B wynosi 5 501 330,00 PLN 
(nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji w wysokości 5 482 980,00 PLN została przelana do 
kapitału zapasowego Spółki); 
- cena emisyjna akcji serii C wyniosła 8,99 PLN, łączna cena emisyjna akcji serii B wynosi 2 795 890,00 PLN 
(nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji w wysokości 2 780 340,00 PLN została przelana do 
kapitału zapasowego Spółki). 

 

15.3. Pozostałe kapitały 

 

Kapitał rezerwowy na dzień 31 grudnia 2021 r. utworzony został na podstawie wyceny uprawnień Programu 
Motywacyjnego do nabycia akcji proporcjonalnie do czasu trwania programu. Wartość kapitału rezerwowego 
wynosi 1 847 026 zł. 

 

15.4. Programy płatności akcjami 

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia w Spółce 
Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki (wraz z późniejszymi zmianami) 
w Spółce został utworzony program motywacyjny na lata 2020-2022 w celu stworzenia mechanizmu motywującego 
członków zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników i współpracowników do działań zapewniających 
długotrwały wzrost wartości Spółki, stabilizacji kadry menedżerskiej, stworzenia przejrzystych warunków 
dodatkowego wynagradzania pracowników i współpracowników za ich wkład we wzrost wartości Spółki, w tym w 
szczególności w zwiększenie jej przychodów i zysków. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego Uczestnicy 
nabywają prawa do objęcia akcji, po ich cenie nominalnej, wynoszącej 0,05 zł. Łączna ilość wszystkich uprawnień 
do objęcia akcji w całym  okresie trwania programu wynosi 471 000.   

W dniu 15 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały: 

Uchwała nr 5/07/2020 w sprawie przyjęcia ustalenia celu wynikowego w 2020 r., którego osiągnięcie będzie 
uprawniało uczestników Programu Motywacyjnego do objęcia akcji Spółki, wyrażając zgodę na ustalenie celu 
wynikowego w 2020 r. na poziomie: EBITDA 23.000.000 PLN, wyliczanej według polskich przepisów 
o rachunkowości.  

Uchwała nr 6/07/2020 w sprawie zatwierdzenia listy uczestników Programu Motywacyjnego w 2020 r. Rada 
Nadzorcza zatwierdziła listę uczestników Programu Motywacyjnego w 2020 r. i określiła liczbę akcji Emitenta, jaka 
może być przyznana w 2020 r. poszczególnym uczestnikowi Programu, łącznie wynoszącą 154.907 akcji Emitenta. 
W dniu 30 września 2020 r. lista ta została rozszerzona, co skutkowało zwiększeniem liczby akcji Emitenta, jaka 
może być przyznana w 2020 r. poszczególnym uczestnikom Programu do 157.000. 

W dniu 17 marca 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały: 

Uchwała nr 3/03/2021 w przedmiocie zwiększenia ilości akcji przyznanych uczestnikom Programu Motywacyjnego 
w drugim roku realizacji programu (tj. w roku 2021) - na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego 
ilość akcji do objęcia w roku 2021 została zwiększona ze 157.000 do 159.093 (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcji, tj. o 2.093 akcje, co do których uprawnienia do objęcia po pierwszym roku 

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Kapitał zapasow y pozostały 33 900

Pozostałe kapitały rezerw ow e 1 847 026

Razem pozostałe kapitały 1 847 026 33 900 -
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realizacji programu motywacyjnego wygasną, ze względu na podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy 
o pracę z jednym z uczestników programu. 

Uchwała nr 4/03/2021 w przedmiocie zatwierdzenia listy uczestników Programu Motywacyjnego. 

Uchwała nr 5/03/2021 w przedmiocie ustalenia celu wynikowego i dodatkowego warunku objęcia akcji w 2021 r. 
w ramach Programu Motywacyjnego, zgodnie z którą Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd 
celu wynikowego w 2021 roku jako wskaźnika EBITDA na poziomie 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) 
złotych ("Cel Wynikowy"), z zastrzeżeniem, że osiągnięcie Celu Wynikowego będzie uprawniało do objęcia nie 
więcej niż 50% akcji spośród przyznanych Uczestnikom. Na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu Programu 
Motywacyjnego Rada Nadzorcza ustaliła dodatkowy warunek objęcia nie więcej niż 50 % z akcji przyznanych 
poszczególnym uczestnikom Programu Motywacyjnego w postaci osiągnięcia przez Spółkę w 2021 roku sprzedaży 
on-line w wysokości 650.000.000,00 (słownie: sześćset pięćdziesiąt milionów) złotych. Objęcie akcji nastąpi z 
uwzględnieniem progów procentowych wskazanych w postanowieniach Regulaminu Programu Motywacyjnego. 
Przez sprzedaż on-line należy rozumieć zafiskalizowaną sprzedaż w 2021 roku, łącznie ze sprzedażą prowadzoną 
na zasadach komisu wyrażoną w pełnej wartości (w cenie sprzedaży do klienta, bez podatku VAT), jak również 
opłaty klientów za transport przesyłek o wartości poniżej progu darmowej dostawy. Wskaźnik EBITDA (zysk 
operacyjny powiększony o amortyzację) nie zawiera wyceny Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz 
współpracowników Spółki. 

Uprawnienia do objęcia akcji Spółki Answear.com S.A. posiadają członkowie Zarządu oraz osoby, które na dzień 
oferowania uprawnień będą należeć do kluczowej kadry menedżerskiej oraz pracownicy i współpracownicy o 
istotnym znaczeniu dla Spółki. 

Wartość programu motywacyjnego  oszacowana dla uprawnień przyznanych w roku 2020 przy zastosowaniu 
Modelu  Blacka – Scholesa - Mertona wyniosła  4 498 050,00 zł, tj. 28,65 zł za 1 akcję i jest rozliczana 
proporcjonalnie do czasu trwania programu przy założeniu pełnego wypełnienia warunków nabycia uprawnień 
innych niż warunki rynkowe. 

W roku 2020 odniesiono w koszty świadczeń pracowniczych z tytułu wyceny Programu Motywacyjnego kwotę 
1 847 026 zł.   

 

   

 

15.5. Udziały niedające kontroli 

Nie dotyczy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etap 1

Wartość  godziw a programu motyw acyjnego 4 498 050

Data przyznania (uruchomienia programu) 15.07.2020

Końcow a data okresu nabyw ania upraw nień 31.08.2021

Końcow a data możliw ego w ykonania upraw nień 30.09.2021

Liczba upraw nień 157 000

Cena nominalna akcji 0,05

Notow ania akcji na dzień przyznania (PLN) 28,70

Wartość godziwa 1 uprawnienia wyceniona na dzień przyznania 28,65

Założenia przyjęte w modelu wyceny wartości godziwej:

Oczekiw ana dyw idenda z akcji (%) -

Oczekiw ana zmienność akcji (%) 45

Stopa procentow a w olna od ryzyka (%) 0,1

Prognozow any czas trw ania (życia) opcji (w  latach) 1 rok
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16. Świadczenia pracownicze 
 

16.1. Koszty świadczeń pracowniczych 

 
 
 

16.2. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 

  
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmują: 
 

 
 
 
 

 
 

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Koszty w ynagrodzeń 25 047 038 23 570 056

Koszty ubezpieczeń społecznych 5 146 342 5 209 826

Koszty programów  płatności akcjami 1 847 026

Koszty przyszłych św iadczeń (rezerw y na nagrody 

jubileuszow e, odpraw y emerytalne) 110 736

Koszty przew idyw anych w ypłat premii 866 909

Koszty św iadczeń pracow niczych razem 33 018 051 28 779 882

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze:

Zobow iązania z tytułu w ynagrodzeń 1 734 116 1 503 788 1 296 124

Zobow iązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 1 822 759 1 449 589 1 282 212

Rezerw y na niew ykorzystane urlopy 1 181 758 747 874 744 050

Rezerw y na odpraw y emerytalne

Rezerw a na premie 866 909

Krótkoterminow e św iadczenia pracow nicze 5 605 542 3 701 251 3 322 387 - - -

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze:

Rezerw y na nagrody jubileuszow e

Rezerw y na odpraw y emerytalne 110 736

Pozostałe rezerw y

Inne długoterminow e św iadczenia pracow nicze 110 736 - - - - -

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 

pracowniczych razem 5 716 278 3 701 251 3 322 387 - - -

Zobow iązania i rezerw y krótkoterminow e Zobow iązania i rezerw y długoterminow e

nagrody 

jubileuszow e

odpraw y 

emerytalne
pozostałe razem

 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku

Stan na początek okresu -

Zmiany ujęte w wyniku:

Koszty zatrudnienia 110 736 110 736

Koszty odsetek -

Ponow na w ycena zobow iązania -

Zmiany bez wpływu na wynik:

Wypłacone św iadczenia (-) -

Pozostałe zmiany (różnice kursow e netto z przeliczenia) -

Wartość bieżąca rezerw  na dzień 31.12.2020 roku - 110 736 - 110 736

 za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku

Stan na początek okresu -

Zmiany ujęte w wyniku:

Koszty zatrudnienia -

Koszty odsetek -

Ponow na w ycena zobow iązania -

Zmiany bez wpływu na wynik:

Wypłacone św iadczenia (-) -

Pozostałe zmiany (różnice kursow e netto z przeliczenia) -

Wartość bieżąca rezerw  na dzień 31.12.2019 roku - - - -

Rezerw y na inne długoterminow e św iadczenia pracow nicze
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17. Pozostałe rezerwy 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie tworzyła rezerw na sprawy sądowe, straty z umów itp. 
 
 
 

18. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (patrz również nota nr 9) przedstawiają się 
następująco: 
 
Zobowiązania długoterminowe: nie wystąpiły 
 
 
Zobowiązania krótkoterminowe: 
 

 
 
 
Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie 
wartości godziwej (patrz nota nr 9.7) 
 
 
 

19. Rozliczenia międzyokresowe 
 

 
 
 
Inne koszty opłacone z góry stanowią  koszty poniesione ww. okresie sprawozdawczym, które dotyczą  następnych 
okresów  takie jak reklamy i subskrypcji rozliczane w czasie, przedpłacone koszty licencji i ubezpieczeń. 
Przychody przyszłych okresów zawierają wartości nierozliczonych kart podarunkowych, naliczenie rezerwy z tytułu 
programu lojalnościowego oraz inne przychody przyszłych okresów rozliczane w czasie. 
Inne rozliczenia obejmują prawdopodobne zobowiązania z tytułu świadczeń otrzymanych przez Spółkę w okresie 
sprawozdawczym, a które są rozliczane przez dostawców po dniu bilansowym, takie jak rezerwy na koszty 
otrzymanych poręczeń czy też inne niezafakturowane koszty dotyczące okresu sprawozdawczego. 
 
 
 

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Zobowiązania finansowe (MSSF 9):

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 43 190 883 40 359 099 32 385 586

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych 66 445 242 304

Inne zobowiązania finansowe 62 084 83 661

Zobowiązania finansowe 43 257 328 40 421 182 32 711 551

Zobowiązania niefinansowe (poza MSSF 9):

Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń 7 080 599 4 356 392 3 954 116

Przedpłaty i zaliczki otrzymane na dostawy

Zaliczki otrzymane na usługi

Inne zobowiązania niefinansowe

Zobowiązania niefinansowe 7 080 599 4 356 392 3 954 116

Zobowiązania krótkoterminowe razem 50 337 927 44 777 574 36 665 667

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019

Aktywa - rozliczenia międzyokresowe:

Czynsze najmuKoszty doprow adzenia do zaw arcia lub w ykonania 

umow y

Inne koszty opłacone z góry 565 050 125 347 112 263

Aktyw a - rozliczenia międzyokresow e razem 565 050 125 347 112 263 - - -

Pasywa - rozliczenia międzyokresowe:

Dotacje otrzymane

Przychody przyszłych okresów 9 129 597 3 957 530 2 491 610

Inne rozliczenia 3 607 373 830 087 374 787

Pasyw a - rozliczenia międzyokresow e razem 12 736 970 4 787 617 2 866 397 - - -

Rozliczenia krótkoterminow e Rozliczenia długoterminow e
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20. Przychody i koszty operacyjne 
 

20.1. Koszty według rodzaju 

 
Spółka sporządza rachunek wyników w wariancie porównawczym gdzie prezentuje koszty według rodzaju. 
 
W pozycji „usługi obce” znajdują się m.in. koszty: 
- usługi transportowe i kurierskie, 
- usługi najmu, 
- usługi doradztwa, 
- usługi agencji celnej, 
- usługi informatyczne, 
- usługi finansowe (prowizje operatorów płatniczych oraz spedytorów w zakresie obsługi pobrań za paczki 
dostarczane z opcją płatności za pobraniem), 
- usługi księgowe, 
- usługi pośrednictwa (pośrednictwo agencji pośrednictwa pracy, prowizje dot. sprzedaży kart podarunkowych) 
 
W pozycji „pozostałe koszty rodzajowe” znajdują się m.in. koszty: 
- koszty reklamy (reklama internetowa, reklama w środkach masowego przekazu, marketingowe narzędzia 
analityczne, usługi PR, materiały reklamowe i inne usługi marketingowe), 
- koszty reprezentacji (koszty poczęstunku, upominków, nagród rzeczowych, imprez artystycznych), 
- koszty opłat bankowych,  
- koszty ubezpieczeń, 
- koszty delegacji. 
 
 

20.2. Pozostałe przychody operacyjne 

  
 
Spółka w pozycji „inne przychody” prezentuje m.in. przychody: różnic inwentaryzacyjnych, refaktury, odchylenia od 
cen zakupu, odpisane przedawnione zobowiązania, różnice z zaokrągleń. 

Nota
od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Zysk ze zbycia niefinansow ych aktyw ów  trw ałych 4 591

Wycena nieruchomości inw estycyjnych do w artości godziw ej ID8

Odw rócenie odpisów  z tytułu utraty w artości środków  trw ałych i 

w artości niematerialnych ID5,ID6Odw rócenie odpisów  aktualizujących w artość należności 

niefinansow ych

Odw rócenie odpisów  aktualizujacych w artość zapasów ID11

Rozw iązanie niew ykorzystanych rezerw ID17

Otrzymane kary i odszkodow ania 28 839 28 382

Dotacje otrzymane - Covid 19 ID19 1 818 561

Inne przychody 1 798 268 439 861

Pozostałe przychody operacyjne razem 3 650 259 468 244
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20.3. Pozostałe koszty operacyjne 

 

 

 
Spółka w pozycji „inne koszty” prezentuje m.in. koszty: różnic inwentaryzacyjnych, koszty refaktur, wartość 
zlikwidowanych towarów, odchylenia od cen zakupu, odpisane przedawnione należności, różnice z zaokrągleń. 
 
 

21. Przychody i koszty finansowe, straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, zyski i straty z 
zaprzestania ujmowania aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie 

 
 

21.1. Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych 

Nie dotyczy. 
 
 

21.2. Zysk (strata) z zaprzestania ujmowania aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie 

 
Nie dotyczy.  
 

Nota
od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Strata ze zbycia niefinansow ych aktyw ów  trw ałych 95 382

Wycena nieruchomości inw estycyjnych do w artości godziw ej ID8

Odpisy z tytułu utraty w artości w artości f irmy ID4Odpisy z tytułu utraty w artości środków  trw ałych i w artości 

niematerialnych ID5,ID6

Odpisy aktualizujące w artość należności niefinansow ych 439 587

Odpisy aktualizujące w artość zapasów ID11 4 733 456 1 028 623

Odw rócenie odpisów  aktualizujacych w artość zapasów  (-) ID11 (2 573 199) (303 559)

Utw orzenie rezerw ID17 418 773

Zapłacone kary i odszkodow ania 1 665 1 004

Inne koszty 1 958 311 2 187 474

Pozostałe koszty operacyjne razem 4 978 593 3 008 924
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21.3. Przychody finansowe 

 
 
Spółka nie posiada aktywów oraz zobowiązań finansowych z kategorii wyznaczonych przy początkowym ujęciu 
jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.  
 

Nota
od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Przychody z odsetek obliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej:

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (lokaty) ID13 3 000 10 062

Pożyczki i należności ID9B,ID12 22 934 7 294

Dłużne papiery wartościowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie ID9C

Przychody z odsetek obliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej 25 934 17 355

Zysk i z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej 

przez wynik :

Instrumenty pochodne handlowe ID9B

Instrumenty pochodne zabezpieczające ID9B

Akcje spółek notowanych ID9C

Udziały, akcje spółek nienotowanych ID9C

Jednostki funduszy inwestycyjnych ID9C

Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej 

przez wynik - -

Zysk i (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych:

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ID13

Pożyczki i należności ID9B,ID12

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie ID7,ID9D,ID18

Zyski (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych - -

Dywidendy z instrumentów kapitałowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości 

godziwej przez pozostałe całkowite dochody ID9C

Inne przychody finansowe 30 952 325 252

Przychody finansowe razem 56 886 342 608
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21.4. Koszty finansowe 

 
 
Spółka nie posiada aktywów oraz zobowiązań finansowych z kategorii wyznaczonych przy początkowym ujęciu 
jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.  
 
 
 

22. Podatek dochodowy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nota
od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych niewycenianych w wartości 

godziwej przez wynik finansowy:

Zobow iązania z tytułu leasingu ID7 313 669 164 720

Zobow iązania z tytułu leasingu finansow ego ID7

Kredyty w  rachunku bieżącym i kredytow ym ID9D 773 431 1 195 172

Pożyczki ID9D 309 599

Dłużne papiery w artościow e ID9D

Zobow iązania z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe zobow iązania ID18 8 037 16 270

Koszty odsetek dotyczące instrumentów  finansow ych niew ycenianych w  w artości 

godziw ej przez w ynik f inansow y 1 092 692 1 685 760

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej przez wynik:

Instrumenty pochodne handlow e ID9B

Instrumenty pochodne zabezpieczające ID9B

Akcje spółek notow anych ID9C

Udziały, akcje spółek nienotow anych ID9C

Jednostki funduszy inw estycyjnych ID9C

Straty z w yceny oraz realizacji instrumentów  finansow ych w ycenianych w  

w artości godziw ej przez w ynik - -

Zyski (straty) (-/+) z tytułu różnic kursowych:

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty ID13

Pożyczki i należności ID9B,ID12

Zobow iązania f inansow e w yceniane w  zamortyzow anym koszcie ID9D,ID18 5 333 929 1 005 774

Zyski (straty) (-/+) z tytułu różnic kursow ych 5 333 929 1 005 774

Inne koszty finansowe:

Prow izje bankow e 1 134 090

Koszty f inansow e z tytułu otrzymanych poręczeń 2 107 829

Inne koszty f inansow e 3 241 919 558 470

Koszty finansowe razem 9 668 540 3 250 004

Nota
od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Podatek bieżący:

Rozliczenie podatku za okres spraw ozdaw czy 1 656 569

Korekty obciążenia podatkow ego za poprzednie okresy

Podatek bieżący 1 656 569 -

Podatek odroczony:

Pow stanie i odw rócenie różnic przejściow ych ID10 (2 245 584) (9 408 023)

Rozliczenie niew ykorzystanych strat podatkow ych ID10 4 538 899

Podatek odroczony 2 293 315 (9 408 023)

Podatek dochodow y razem 3 949 884 (9 408 023)
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Uzgodnienie podatku dochodowego obliczonego stawką 19 % od wyniku przed opodatkowaniem z podatkiem 
dochodowym wykazanym w sprawozdaniu z wyniku przedstawia się następująco: 
 

 
*  ujęcie aktywa od strat podatkowych za lata wcześniejsze 

 
 
Na kwotę podatku 1 644 165 zł, dotyczącego kosztów trwale nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów 
składają się przede wszystkim wycena zobowiązania z tytułu leasingu denominowanego w EUR, wycena programu 
motywacyjnego, koszty różnic inwentaryzacyjnych oraz koszty reprezentacji.  
Kwota podatku z tytułu nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony z tytułu ujemnych różnic przejściowych 
w kwocie 473 406 zł dotyczy nierozpoznanego na dzień 1 stycznia 2020 r. aktywa z tytułu programu 
lojalnościowego. Inne korekty w kwocie 594 889 zł dotyczą otrzymanej premii pieniężnej oraz aktywa z tytułu prawa 
do użytkowania.  
 
 
 
 
 

23. Zysk na akcję i wypłacone dywidendy 
 

23.1. Zysk na akcję 

 
Zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki podzielony przez średnią 
ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 
Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zysku (straty) na akcję Spółka stosuje w liczniku 
kwotę zysku (straty) netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej tzn. nie występuje efekt 
rozwadniający wpływający na kwotę zysku (straty). 
Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej ważonej 
rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej.  

 

Nota
od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Wynik przed opodatkow aniem 12 491 533 1 466 346

Staw ka podatku stosow ana przez Spółkę dominującą 19% 19%

Podatek dochodow y w g staw ki krajow ej Spółki dominującej 2 373 391 278 606

Uzgodnienie podatku dochodowego z tytułu:

Stosow ania innej staw ki podatkow ej w  spółkach Grupy (+/-)

Przychodów  nie podlegających opodatkow aniu (-) (189 155) -

Kosztów  trw ale nie stanow iących kosztów  uzyskania przychodów  (+) 1 644 165 309 776

Wykorzystania uprzednio nierozpoznanych strat podatkow ych (-) (4 492 017)

Nierozpoznanego aktyw a na podatek odroczony od ujemnych różnic 

przejściow ych (+) ID10 (473 406) 3 903 635

Nierozpoznanego aktyw a na podatek odroczony od strat podatkow ych (+)

Korekty obciążenia podatkow ego za poprzednie okresy (+/-)* (9 408 023)

Inne korekty 594 889

Podatek dochodow y 3 949 884 (9 408 023)

Zastosow ana średnia staw ka podatkow a 32% -
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23.2. Dywidendy 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie wypłacała dywidend. 
 
 

24. Przepływy pieniężne 
 
W celu ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dokonano następujących korekt zysku (straty) 
przed opodatkowaniem: 

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru 15 322 995 14 671 000

Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych 15 322 995 14 671 000

Rozw adniający w pływ  opcji zamiennych na akcje 39 142

Średnia w ażona rozw odniona liczba akcji zw ykłych 15 362 137 14 671 000

Działalność kontynuowana

Zysk (strata) netto z działalności kontynuow anej 8 541 649 10 874 369

Podstaw ow y zysk (strata) na akcję (PLN) 0,56 0,74

Rozw odniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,56 0,74

Działalność zaniechana

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

Podstaw ow y zysk (strata) na akcję (PLN) -

Działalność kontynuowana i zaniechana

Zysk (strata) netto 8 541 649 10 874 369

Podstaw ow y zysk (strata) na akcję (PLN) 0,56 0,74

Rozw odniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,56 0,74
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Na kwotę innych korekt na dzień 31 grudnia 2020 r. składają się głównie: otrzymana dotacja w kwocie 1 818 561 
zł, wycena programu motywacyjnego na kwotę (1 847 026 zł). 
 
Spółka dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w sposób 
przyjęty do prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (patrz nota nr 13). Wpływ na różnicę w wartości 
środków pieniężnych wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z przepływów 
pieniężnych mają: 

 
 
 
  

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem 12 491 533 1 466 346

Korekty:

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczow e aktyw a trw ałe ID6 2 058 845 570 917

Amortyzacja i odpisy aktualizujące w artości niematerialne ID5 1 022 909 904 110

Amortyzacja aktyw a z tytułu praw a do użytkow ania 4 979 048 3 764 700

Zysk (strata) z aktyw ów  (zobow iązań) f inans. w ycenianych w  w artości 

godziw ej przez w ynik
- -

Instrumenty zabezpieczające przepływ y środków  pieniężnych przeniesione 

z kapitału
- -

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości aktyw ów  finansow ych - -

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansow ych aktyw ów  trw ałych (4 591) 95 382

Zysk (strata) ze sprzedaży aktyw ów  finansow ych (innych niż instrumenty 

pochodne)
- -

Zyski (straty) z tytułu różnic kursow ych 4 009 143 (242 291)

Koszty odsetek 2 217 917 2 227 739

Przychody z odsetek i dyw idend (797)

Koszt płatności w  formie akcji (programy motyw acyjne) - -

Inne korekty (23 103) -

Korekty razem 14 260 169 7 319 760

Zmiana stanu zapasów (22 402 853) (19 006 323)

Zmiana stanu należności (3 262 109) 1 590 860

Zmiana stanu zobow iązań 7 758 256 4 625 141

Zmiana stanu rezerw  i rozliczeń międzyokresow ych 7 989 787 2 268 128

Zmiana stanu aktyw ów  i zobow iązań z tytułu umow y - -

Zmiany w  kapitale obrotow ym (9 916 919) (10 522 194)

Wpływ y (w ydatki) z rozliczenia instrumentów  pochodnych - -

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej - -

Zapłacony podatek dochodow y (1 537 654) -

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 297 129 (1 736 088)

Nota

31.12.2020 31.12.2019

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty w ykazane w  spraw zodaniu z 

sytuacji f inansow ej 22 621 138 12 212 677

Korekty:

Różnice kursow e z w yceny bilansow ej środków  pieniężnych w  w alucie

Niezrealizow ane odsetki od środków  pieniężnych (-)

Inne

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w CF 22 621 138 12 212 677
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25. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 
Podmioty powiązane ze Spółką obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostkę zależną wyłączoną z 
obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych oraz pozostałe podmioty powiązane, do których Spółka zalicza 
podmioty kontrolowane przez właścicieli Spółki. Spółka nie posiada jednostek stowarzyszonych lub wspólnych 
przedsięwzięć. 
Nierozliczone salda należności oraz zobowiązań zazwyczaj regulowane są w środkach pieniężnych. 
 

25.1. Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym  

 
Do kluczowego personelu kierowniczego Spółka zalicza członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.  
 
Wynagrodzenie kluczowego personelu w okresie objętym sprawozdaniem finansowym wyniosło: 
 
 

 
 
 
 
Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach Zarządu Spółki dominującej przedstawiono w nocie nr 30.  
 
Spółka nie otrzymała i nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym 
sprawozdaniem finansowym.  
 
 

25.2. Transakcje z  pozostałymi podmiotami powiązanymi 

 
W okresie sprawozdawczym Spółka nabywała od spółki zależnej (powiązanie kapitałowe) Wearco Cz s.r.o.: usługi 
marketingowe oraz usługę obsługi punktu odbioru paczek. 
 
Spółka zawierała również transakcje z innym podmiotem powiązanym spółką Brandbq Sp. z o.o. - w rozumieniu 
pkt 9 MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”, podmiotem powiązanym poprzez 
wspólnego udziałowca Answear.com S.A. i Brandbq Sp. z o.o. – Fundusz Forum X FIZ, a dodatkowo obydwa 
podmioty są powiązane osobowo poprzez Prezesa Zarządu Krzysztofa Bajołka, pełniącego tą funkcję w obydwóch 
spółkach.   
 
 
Spółka nabywała od spółki Brandbq: 
- towar na podstawie umowy komisowej (wynagrodzenie Spółki stanowi prowizja komisanta) 
- usługi obsługi IT 
- usługi obsługi księgowej (do dnia 2020-07-31) 
- usługi prowadzenia składu celnego 
- usługi obsługi zamówień z e-sklepu w sklepach stacjonarnych sieci Medicine 
- usługi podnajmu powierzchni 
- usługi krótkoterminowego najmu samochodów. 
 
Spółka świadczyła na rzecz spółki Brandbq Sp. z o.o. usługi: 
- prowadzenia, obsługi, promocji i marketingu sklepu wearmedicine 
- krótkoterminowego najmu samochodów 
 
Spółka jest powiązana osobowo również z podmiotami z którymi nie zawierała w okresie objętym historycznymi 
informacjami finansowymi żadnych transakcji: 

1. Krzysztof i Arkadiusz Bajołek Spółka komandytowa – KRS: 0000843392 

2. Idea Farm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - KRS: 0000415164 

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 632 500 418 000

Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy

Płatności w formie akcji własnych

Pozostałe świadczenia 7 613 18 981

Świadczenia razem 640 113 436 981
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3. Nova Idea Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna KRS: 

0000320120 

4. Smart Idea Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna  KRS: 

0000415361 

5. CarminoSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością – KRS: 0000355725 

6. Brandbq Slovensko s.r.o. – ICO: 51967260 

Wymienione podmioty są kwalifikowane jako pozostałe podmioty powiązane. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka udzieliła pożyczki do spółki zależnej Wearco Cz. s.r.o. 
Pożyczka została spłacona dnia 30 lipca 2020 roku. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty przychodów ze sprzedaży oraz należności 
od jednostki zależnej oraz pozostałych podmiotów powiązanych: 
 

 
 
Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności od podmiotów powiązanych, w związku z czym nie 
ujęto z tego tytułu w wyniku żadnych kosztów. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty zakupów oraz zobowiązań wobec 
jednostki zależnej oraz pozostałych podmiotów powiązanych: 
 
 

 
 
Spółka prezentuje w przychodach z działalności kwotę prowizji z tytułu umowy komisu, natomiast w zobowiązaniach 
prezentuje nie zapłacone na dzień bilansowy faktury z tytułu nabycia towaru na podstawie umowy komisowej. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka udzieliła i otrzymała pożyczki od podmiotów powiązanych: 
 

 

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019
31.12.2020 31.12.2019

Sprzedaż do:

Jednostki dominującej

Jednostki zależnej

Jednostki stowarzyszonej

Wspólnego przedsięwzięcia

Kluczowego personelu kierowniczego

Pozostałych podmiotów powiązanych 15 520 337 10 171 689 1 224 401 731 766

Razem 15 520 337 10 171 689 1 224 401 731 766

Przychody z działalności operacyjnej 

(pozycje rachunku zysków i strat)
Należności (pozycje bilansu)

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019
31.12.2020 31.12.2019

Zakup od:

Jednostki dominującej

Jednostki zależnej 2 542 375 2 190 418 362 472 296 376

Jednostki stow arzyszonej

Wspólnego przedsięw zięcia

Kluczow ego personelu kierow niczego

Pozostałych podmiotów  pow iązanych 1 614 085 4 241 104 1 049 545 9 776

Razem 4 156 460 6 431 522 1 412 017 306 152

Zakup (koszty, aktyw a) - (pozycje 

rachunku zysków  i strat)
Zobow iązania (pozycje bilansu)

Udzielone w 

okresie

Skumulowane 

saldo

Udzielone w 

okresie

Skumulowane 

saldo

Pożyczki udzielone:

Jednostce dominującej

Jednostce zależnej - 219 520

Jednostce stowarzyszonej

Wspólnemu przedsięwzięciu

Kluczowemu personelowi kierowniczemu

Pozostałym podmiotom powiązanym

Razem - - - 219 520

31.12.2020 31.12.2019
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Pożyczka została spłacona dnia 30 lipca 2020 roku. 
 

 
 
Dnia 13 grudnia 2019 r. powyższa pożyczka została skonwertowana w pełnej kwocie na kapitał własny Emitenta. 
Zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 15 stycznia 2020 r. 
Warunki powyższych pożyczek zostały zaprezentowane w notach nr 9.2 i 9.5. 
 
 
 

26. Umowy gwarancji finansowej oraz aktywa i zobowiązania warunkowe 
 
 
Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów przedstawia się następująco: 
 
Stan na 31 grudnia 2020 r.: 
- Gwarancja zapłaty za towaru (kontrahent PUNTO FA S.L) – 700 000 EUR; bank PKO; udzielona na okres od 
2019-10-25 do 2021-10-26 
- Gwarancja zapłaty czynszu (kontrahent Fabryczna Office Park Sp. z o.o.) – 155 723,58 EUR; bank mBank; 
udzielona na okres od 2020-08-20 do 2021-08-20 
- Gwarancja zapłaty czynszu (kontrahent 7R Logistic Kraków Kokotów Projekt 8.) – 458 992,18 EUR; bank mBank; 
udzielona na okres od 2020-07-12 do 2021-07-10 
- Gwarancja zapłaty czynszu (kontrahent 7R Logistic Kraków Kokotów Projekt 8.) – 565 396,34 PLN; bank mBank; 
udzielona na okres od 2020-07-12 do 2021-07-10 
- Gwarancja zapłaty za towar (kontrahent Zappiero Milano S.R.L.) – 80 000,00 EUR; bank mBank; udzielona na 
okres od 2020-08-05 do 2021-07-21 
- Gwarancja zapłaty za towar (kontrahent Bestseller Textilhandels GMBH) – 100 000,00 EUR; bank mBank; 
udzielona na okres od 2020-08-17 do 2021-08-13 
- Gwarancja zapłaty za towar (kontrahent Tommy Hilfiger Europe BV) – 300 000,00 EUR; bank PKO; udzielona na 
okres od 2020-01-13 do 2021-12-23 
- Gwarancja zapłaty za towar (kontrahent GPS Strategic Alliances LLC (GAP)) – 320 000,00 USD; bank PKO; 
udzielona na okres od 2020-02-11 do 2021-02-11, podwyższenie gwarancji do 410.000 USD w dniu 2021-03-23 z 
wydłużeniem terminu do 2022-02-11. 
 
 
 
Stan na 31 grudnia 2019 r.: 
- Gwarancja zapłaty za towaru (kontrahent PUNTO FA S.L) – 700 000 EUR; bank PKO; udzielona na okres od 
2018-12-11 do 2019-11-24 
- Gwarancja zapłaty za towaru (kontrahent TOMMY HILFIGER EUROPE B.V.) – 200 000 EUR; bank PKO; 
udzielona na okres od 2018-11-21 do 2019-12-15 
- Gwarancja zapłaty czynszu (kontrahent Fabryczna Office Park Sp. z o.o.) – 155 723,58 EUR; bank mBank; 
udzielona na okres od 2019-08-20 do 2020-08-20 
- Gwarancja zapłaty czynszu (kontrahent 7R Logistic Kraków Kokotów Projekt 8.) – 465 456,58 EUR; bank mBank; 
udzielona na okres od 2019-07-12 do 2020-07-10 
- Gwarancja zapłaty czynszu (kontrahent 7R Logistic Kraków Kokotów Projekt 8.) – 546 805,61 PLN; bank mBank; 
udzielona na okres od 2019-07-12 do 2020-07-10 
 
 
 
 
 
 

Otrzymane w 

okresie

Skumulowane 

saldo

Otrzymane w 

okresie

Skumulowane 

saldo

Pożyczki otrzymane od:

Jednostki dominującej/udziałowca 8 010 897

Jednostki zależnej

Jednostki stowarzyszonej

Wspólnego przedsięwzięcia

Kluczowego personelu kierowniczego

Pozostałych podmiotów powiązanych

Razem - - 8 010 897 -

31.12.2020 31.12.2019
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27. Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych 
 

 
Spółka narażona jest na wiele rodzajów ryzyka związanego z instrumentami finansowymi. Aktywa oraz 
zobowiązania finansowe Spółki w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie nr 9.1. Ryzykiem, na które 
narażona jest Spółka, jest: 

▪ ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej, 
▪ ryzyko kredytowe oraz 
▪ ryzyko płynności. 

 
Zarządzanie ryzykiem finansowym Spółki koordynowane jest przez Zarząd oraz dyrektora finansowego Spółki. 
W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą wagę mają następujące cele: 

▪ zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przepływów pieniężnych, 
▪ stabilizacja wahań wyniku finansowego Spółki, 
▪ wykonanie zakładanych prognoz finansowych poprzez spełnienie założeń budżetowych, 
▪ osiągnięcie stopy zwrotu z długoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych źródeł 

finansowania działań inwestycyjnych. 
 
Spółka nie zawiera transakcji na rynkach finansowych w celach spekulacyjnych.  
Poniżej przedstawiono najbardziej znaczące ryzyka, na które narażona jest Spółka. 
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27.1. Ryzyko rynkowe 

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe 
 
 
Ekspozycja Spółki na ryzyko walutowe wynika z zagranicznych transakcji zakupu, które zawierane są przede wszystkim w EUR oraz USD oraz transakcji sprzedażowych 
przeprowadzanych w walutach EUR, CZK, RON, HUF, BGN, UAH, USD, GBP. 
 
 
Spółka nie zawierała walutowych kontraktów terminowych.  
 
Aktywa oraz zobowiązania finansowe Spółki, inne niż instrumenty pochodne wyrażone w walutach obcych, przeliczone na PLN kursem zamknięcia obowiązującym na dzień 
bilansowy przedstawiają się następująco: 
 

 
 
 
 
 
 
 

EUR CZK RON HUF BGN UAH USD GBP

Stan na 31.12.2020 4,6148 0,1753 0,9479 0,0126 2,3595 0,1326 3,7584 5,1327

Aktywa finansowe (+):  

Pożyczki ID9B

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności finansowe ID12 402 457 6 876 703 2 653 607 80 691 758 680 459 60 415 855 128 798 6 975 16 734 444

Pozostałe aktywa finansowe ID9C -

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ID13 726 462 23 584 485 5 060 476 287 921 646 2 506 422 260 1 030 21 842 585

Zobowiązania finansowe (-): -

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9D -

Zobowiązania z tytułu leasingu ID7 (13 064 513) (60 290 114)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania finansowe ID18 (2 306 888) (4 647 959) (697 071) (24 839 809) (77 037) (12 617 062)

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem (14 242 481) 25 813 229 7 017 012 343 773 595 3 109 845 60 415 855 129 058 8 005 (34 330 147)

Nota
Wartość wyrażona w walucie (w tys.): Wartość po 

przeliczeniu
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Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego  w odniesieniu do aktywów oraz zobowiązań finansowych Spółki oraz wahań kursu EUR do PLN itd.. 
Analiza wrażliwości zakłada wzrost lub spadek kursów EUR/PLN oraz USD/PLN o 10% w stosunku do kursu zamknięcia obowiązującego na poszczególne dni bilansowe.  
 

 
 
Ekspozycja na ryzyko walutowe ulega zmianom w ciągu roku w zależności od wolumenu transakcji przeprowadzanych w walucie. Niemniej powyższą analizę wrażliwości można 
uznać za reprezentatywną dla określenia ekspozycji Spółki na ryzyko walutowe na dzień bilansowy. 
 
 
Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej 
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów odsetkowych z tytułu aktywów oraz zobowiązań finansowych oprocentowanych 
zmienną stopą procentową. Spółka jest narażona na ryzyko stopy procentowej w związku z następującymi kategoriami aktywów oraz zobowiązań finansowych: 

▪ pożyczki, 
▪ kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 
▪ leasing finansowy. 

Charakterystykę powyższych instrumentów, w tym oprocentowanie zmienną oraz stałą stopą procentową, przedstawiono w notach nr 9.2, 9.4 oraz 9.5. 
 
 

EUR CZK RON HUF BGN UAH USD GBP

Stan na 31.12.2019 4,259 0,168 0,89 0,012885 2,177 0,16 3,798 4,997

Aktywa finansowe (+):  -

Pożyczki ID9B -

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności finansowe ID12 72 052 1 184 209 1 119 942 31 028 150 165 601 11 340 058 4 077 284

Pozostałe aktywa finansowe ID9C -

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ID13 403 932 8 997 995 3 045 831 73 143 415 2 244 817 1 599 81 11 772 783

Zobowiązania finansowe (-): -

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9D -

Leasing finansowy ID7 (13 227 047) (56 333 995)

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania finansowe ID18 (2 344 597) (8 078 689) (783 798) (35 721 306) (97 902) 67 943 (30 106) (12 606 231)

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem (15 095 660) 2 103 516 3 381 975 68 450 260 2 312 517 11 341 657 68 023 (30 106) (53 090 158)

Nota
Wartość wyrażona w walucie (w tys.): Wartość po 

przeliczeniu

EUR CZK RON HUF BGN UAH razem EUR CZK RON HUF BGN UAH razem

Stan na 31.12.2020

Wzrost kursu walutowego 10% (6 572 620) 452 506 665 143 434 461 733 768 801 114 (3 485 629) (6 572 620) 452 506 665 143 434 461 733 768 801 114 (3 485 629)

Spadek kursu walutowego -10% 6 572 620 (452 506) (665 143) (434 461) (733 768) (801 114) 3 485 629 6 572 620 (452 506) (665 143) (434 461) (733 768) (801 114) 3 485 629

Stan na 31.12.2019

Wzrost kursu walutowego 10% (6 429 242) 35 339 300 996 88 198 503 435 181 467 (5 319 807) (6 429 242) 35 339 300 996 88 198 503 435 181 467 (5 319 807)

Spadek kursu walutowego -10% 6 429 242 (35 339) (300 996) (88 198) (503 435) (181 467) 5 319 807 6 429 242 (35 339) (300 996) (88 198) (503 435) (181 467) 5 319 807

Wahania 

kursu

Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na kapitał własny:
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Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego w odniesieniu do potencjalnego wahania stopy 
procentowej w górę oraz w dół o 1%. Kalkulację przeprowadzono na podstawie zmiany średniej stopy procentowej 
obowiązującej w okresie o (+/-) 1% oraz w odniesieniu do aktywów oraz zobowiązań finansowych wrażliwych na 
zmianę oprocentowania tj. oprocentowanych zmienną stopą procentową. 
 

 
 
Analiza wrażliwości na inne rodzaje ryzyka rynkowego 
 
Nie dotyczy. 
 
 
 

27.2. Ryzyko kredytowe 

 
Podstawową praktyką Spółki z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym jest dążenie do zawierania transakcji 
wyłącznie z podmiotami o potwierdzonej wiarygodności. Potencjalni kontrahenci poddawani są przez Spółkę 
procedurom weryfikacji.  
Specyfika prowadzonej działalności przez Spółkę oparta na sprzedaży detalicznej  powoduje iż ryzyko to jest 
ograniczone i dotyczy jedynie płatności regulowanej przy odbiorze paczki przez klienta za pośrednictwem 
spedytora. Spółka współpracuje z renomowanymi operatorami logistycznymi w danych krajach o sprawdzonym 
standingu finansowym oraz przeprowadza okresowo szczegółową analizę sytuacji finansowej i zdolności 
płatniczych tych podmiotów na bazie informacji pochodzących z wywiadowni gospodarczych. 
 

 
 
 
 
W 2020 roku Spółka nie prowadziła negocjacji i nie dokonała ustaleń, które byłyby wynikiem znaczącego wzrostu 
ryzyka kredytowego, w wyniku których zmianom uległyby terminy płatności ani w inny sposób zostałyby 
zmodyfikowane oczekiwane przepływy z posiadanych należności z tytułu dostaw i usług.  
 
Spółka nie przyjmuje zabezpieczeń dla należności z tytułu dostaw i usług.  
 
W ramach prowadzonej działalności Spółka nie nabywa aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze 
względu na ryzyko kredytowe.  
 
 
 

27.3. Ryzyko płynności 

 
Spółka jest narażona na ryzyko utraty płynności tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań 
finansowych. Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Wzrost stopy procentowej 1% (349 061) (389 908) (349 061) (389 908)

Spadek stopy procentowej -1% 349 061 389 908 349 061 389 908

Wpływ na wynik finansowy:Wahania 

stopy

Wpływ na kapitał własny:

Nota 31.12.2020 31.12.2019

Pożyczki ID9B - 219 520

Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe 

należności f inansow e ID12 23 825 066 15 116 438

Pochodne instrumenty f inansow e ID9B

Papiery dłużne ID9C

Jednostki funduszy inw estycyjnych ID9C

Pozostałe klasy pozostałych aktyw ów  

f inansow ych ID9C

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty ID13 22 621 138 12 212 677

Zobow iązania z tytułu udzielonych gw arncji i 

poręczeń (umow y gw arancji f inansow ej) ID27

Zobow iązania do udzielenia pożyczki

Ekspozycja na ryzyko kredytow e razem 46 446 205 27 548 635
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zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności (transakcje bieżące 
monitorowane w okresach tygodniowych) oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie 
prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych. Zapotrzebowanie na gotówkę 
porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków (w tym zwłaszcza poprzez ocenę zdolności 
pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych środków.  
 
Na dzień bilansowy aktywa finansowe Spółki mieściły się w następujących przedziałach terminów wymagalności: 
 

  
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r.: 
Rozpoznane zgodnie z MSSF 16 ”Leasing” należności z tytułu podnajmu powierzchni magazynowej w łącznej 
kwocie 5 579 tys. zł wykazane zostały w pozycji Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
finansowe. Należności z tytułu podnajmu powierzchni magazynowej zostały zaprezentowane w przedziale do 6 m-
cy w kwocie 714 tys. zł (co stanowi 3% ogółu należności wykazanych w tym przedziale) oraz w pozostałych 
przedziałach wymagalności w łącznej kwocie 4.865 tys. zł (co stanowi 96% należności wykazanych w pozostałych 
przedziałach). 
 
Na dzień 31 grudnia 2019 r.: 
Rozpoznane zgodnie z MSSF 16 ”Leasing” należności z tytułu podnajmu powierzchni magazynowej w łącznej 
kwocie 6.289,6 tys. zł wykazane zostały w pozycji Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
finansowe.  Należności z tytułu podnajmu powierzchni magazynowej zostały zaprezentowane w przedziale do 6 m-
cy w kwocie 470 tys. zł (co stanowi 3% ogółu należności wykazanych w tym przedziale) oraz w pozostałych 
przedziałach wymagalności w łącznej kwocie 5.819,1 tys. zł (co stanowi 100% należności wykazanych 
w pozostałych przedziałach). 

 
 
Na poszczególne dni bilansowe Spółka posiadała ponadto wolne limity kredytowe w rachunkach bieżących w 
następującej wartości: 
 

 
 
Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe Spółki, inne niż instrumenty pochodne, mieściły się w następujących 
przedziałach terminów wymagalności: 

do 6 m-cy 6 do 12 m-cy 1 do 3 lat 3 do 5 lat pow yżej 5 lat

Stan na 31.12.2020

Pożyczki ID9B -
Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe 

należności f inansow e ID12 22 899 272 925 794 2 398 855 1 425 297 340 086 27 989 304

Pochodne instrumenty f inansow e ID9B -

Papiery dłużne ID9C -

Jednostki funduszy inw estycyjnych ID9C -Pozostałe klasy pozostałych aktyw ów  

f inansow ych ID9C -

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty ID13 22 621 138 22 621 138
Zobow iązania z tytułu udzielonych gw arncji i 

poręczeń (umow y gw arancji f inansow ej) ID27 -

Zobow iązania do udzielenia pożyczki -

Ekspozycja na ryzyko płynności razem 45 520 410 925 794 2 398 855 1 425 297 340 086 50 610 443

Stan na 31.12.2019

Pożyczki ID9B 219 520 219 520

Należności z tytułu dostaw  i usług oraz pozostałe 

należności f inansow e ID12 14 445 373 671 065 2 563 036 1 625 761 959 243 20 264 477

Pochodne instrumenty f inansow e ID9B -

Papiery dłużne ID9C -

Jednostki funduszy inw estycyjnych ID9C -Pozostałe klasy pozostałych aktyw ów  

f inansow ych ID9C -

Środki pieniężne i ich ekw iw alenty ID13 12 212 677 12 212 677

Zobow iązania z tytułu udzielonych gw arncji i 

poręczeń (umow y gw arancji f inansow ej) ID27
-

Zobow iązania do udzielenia pożyczki -

Ekspozycja na ryzyko płynności razem 26 877 570 671 065 2 563 036 1 625 761 959 243 32 696 674

Nota

Krótkoterminow e: Długoterminow e: Przepływ y 

razem przed 

zdyskontow a

niem

31.12.2020 31.12.2019

Przyznane limity kredytow e 62 450 000 52 450 000

Wykorzystane kredyty w  rachunku bieżącym ID9D 34 906 060 38 990 490

Wolne limity kredytow e w  rachunku bieżącym 27 543 940 13 459 510
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W tabeli wykazano wartość umowną zobowiązań, bez uwzględnienia skutków dyskonta w związku z wyceną 
zobowiązań według zamortyzowanego kosztu, stąd prezentowane kwoty mogą odbiegać od ujętych w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej.  
 
 
 

28. Zarządzanie kapitałem 
 
 
 
Spółka zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolności kontynuowania działalności przez Spółkę oraz 
zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów zainteresowanych kondycją 
finansową Spółki. 
 
Spółka monitoruje poziom kapitału na podstawie wartości bilansowej kapitałów własnych. 
 
Ponadto by monitorować zdolność obsługi długu, Spółka oblicza wskaźnik zadłużenia aktywów liczony jako iloraz 
zobowiązań i rezerw na zobowiązania do sumy bilansowej. Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika na poziomie nie 
wyższym niż 65%. Ponadto Spółka zakłada osiąganie dodatniego wyniku na poziomie zysku ze sprzedaż i zysku 
netto. Spółka określając wartość zobowiązań i rezerw nie uwzględnia zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 
wynikających z MSSF 16 „Leasing”. 
  
Powyższe cele Spółki pozostają w zgodzie z wymogami narzuconymi przez umowy kredytowe, które zostały 
szczegółowo przedstawione w nocie nr 9.6. 
 
Spółka nie podlega zewnętrznym wymogom kapitałowym. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym przedstawione wyżej wskaźniki kształtowały się na następującym 
poziomie: 
 

do 6 m-cy 6 do 12 m-cy 1 do 3 lat 3 do 5 lat pow yżej 5 lat

Stan na 31.12.2020

Kredyty w  rachunku kredytow ym ID9D 19 000 000 19 000 000

Kredyty w  rachunku bieżącym ID9D 15 906 060 15 906 060

Pożyczki ID9D -

Dłużne papiery w artościow e ID9D -

Zobow iązania z tytułu leasingu ID7 4 676 862 5 259 877 21 039 338 19 354 648 22 130 866 72 461 592

Zobow iązania z tytułu dostaw  i usług oraz 

pozostałe zobow iązania f inansow e ID18 43 071 968 43 071 968

Ekspozycja na ryzyko płynności razem 47 748 830 40 165 937 21 039 338 19 354 648 22 130 866 150 439 619

Stan na 31.12.2019

Kredyty w  rachunku kredytow ym ID9D 30 201 952 30 201 952

Kredyty w  rachunku bieżącym ID9D 8 788 898 8 788 898

Pożyczki ID9D -

Dłużne papiery w artościow e ID9D -

Zobow iązania z tytułu leasingu ID7 2 742 925 2 693 438 15 108 640 14 348 716 24 563 104 59 456 823

Zobow iązania z tytułu dostaw  i usług oraz 

pozostałe zobow iązania f inansow e ID18 40 421 182 40 421 182

Ekspozycja na ryzyko płynności razem 43 164 108 41 684 287 15 108 640 14 348 716 24 563 104 138 868 855

Nota

Przepływ y 

razem przed 

zdyskontow a

niem

Krótkoterminow e: Długoterminow e:
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We wszystkich okresach wskaźniki mieściły się na zakładanych przez Spółkę poziomach.  
 
 

29. Zdarzenia po dniu bilansowym 
 
Po dniu 31 grudnia 2020 r. miały miejsce następujące zdarzenia: 

▪ Udzielenie gwarancji zapłaty czynszu na rzecz kontrahenta IREEF – Galeria Kazimierz PropCo Sp. z o.o. 
w kwocie 100 544,93 EUR przez mBank S.A.; gwarancja udzielona została na okres od  7 stycznia 2021 r.  
do 21 grudnia 2021 r. 

▪ Podjęcie 17 marca 2021 r. przez Radę Nadzorczą uchwał dotyczących realizacji Programu 
Motywacyjnego w 2021 r. – szczegółowo opisanych w nocie 15.4. 

 
 
 

30. Wpływ pandemii COVID-19 
 
W marcu 2020 r. zarówno Polska jak i pozostałe kraje, w których działa Spółka, zostały dotknięte kryzysem w 
związku z epidemią koronawirusa. Zdarzenia te nie spowodowały żadnej korekty na dzień 31 grudnia 2020 r. co 
oznacza, że aktywa i pasywa, koszty i przychody zostały wykazane odpowiednio w bilansie i rachunku zysków i 
strat bez uwzględnienia efektów tego zdarzenia. 
 
Wpływ pandemii Covid-19 na działalność spółki po dacie bilansowej został szczegółowo opisany w Informacjach 
Ogólnych w punkcie Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości, podpunkt a) podstawa sporządzenia 
historycznych informacji finansowych. 

 
 

31. Pozostałe informacje 
 
 

31.1. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR 

 
Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów 
pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: 
 
 

31.12.2020 31.12.2019

Kapitał:

Kapitał w łasny 64 632 293 54 243 618

Pożyczki podporządkow ane otrzymane od w łaściciela

Kapitał z w yceny instrumentów  zabezpieczających przepływ y (-)

Kapitał 64 632 293 54 243 618

Źródła finansowania ogółem:

Kapitał w łasny 64 632 293 54 243 618

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 34 906 060 38 990 849

Zobow iązania z tytułu leasingu 72 461 592 59 456 824

Leasing f inansow y

Źródła f inansow ania ogółem 171 999 945 152 691 291

Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem 0,38 0,36

Zobowiązania i rezerwy

Zobow iązania i rezerw y w g MSSF 177 890 660 153 012 920

Korekty MSSF (49 135 459) (60 543 168)

Zobow iązania i rezerw y bez korekt MSSF 128 755 201 92 469 752

Suma bilansowa

Suma bilansow a w g MSSF 242 522 953 207 256 538

Korekty MSSF (43 294 614) (59 967 584)

Suma bilansow a bez korekt MSSF 199 228 339 147 288 954

Wskaźnik długu 65% 63%
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od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Sprawozdanie z wyniku

Przychody ze sprzedaży 409 457 478 311 206 956 91 516 090 72 343 427

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 103 188 4 373 741 4 940 189 1 016 723

Zysk (strata) przed opodatkow aniem 12 491 533 1 466 346 2 791 929 340 868

Zysk (strata) netto 8 541 649 10 874 369 1 909 107 2 527 865

Zysk na akcję  (PLN) 0,56 0,74 0,12 0,17

Rozw odniony zysk na akcję  (PLN) 0,56 0,74 0,12 0,17

Średni kurs PLN / EUR w  okresie X X 4,4742 4,3018

Sprawzodanie z przepływów 

pieniężnych

Środki pieniężne netto z działalności 

operacyjnej

15 297 129 (1 736 088) 3 418 996 (403 573)

Środki pieniężne netto z działalności 

inw estycyjnej

(3 317 098) (4 256 668) (741 390) (989 509)

Środki pieniężne netto z działalności 

f inansow ej

(2 137 754) 10 744 809 (477 800) 2 497 747

Zmiana netto stanu środków  pieniężnych 

i ich ekw iw alentów

9 842 276 4 752 053 2 199 805 1 104 666

Średni kurs PLN / EUR w  okresie X X 4,4742 4,3018

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktyw a 242 522 953 207 256 538 52 553 296 48 668 906

Zobow iązania długoterminow e 64 367 422 55 319 265 13 948 042 12 990 317

Zobow iązania krótkoterminow e 113 523 237 97 693 654 24 599 817 22 940 861

Kapitał w łasny 64 632 293 54 243 618 14 005 438 12 737 729

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,6148 4,2585

 PLN EUR

 PLN EUR
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31.2. Struktura właścicielska kapitału podstawowego 

 

 
 
 
Dnia 13 listopada 2019 r. Spółka Aktem Notarialnym zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników przekształciła 
się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. 
 
Na mocy Aktu Notarialnego z dnia 13 listopada 2019 r. dotychczasowi wspólnicy (udziałowcy) spółki Wearco spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością stali się akcjonariuszami Wearco spółka akcyjna. Akcjonariuszom zostało 
wydane 14 671 000 akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,05 zł każda i łącznej wartości 
nominalnej 733 550,00 zł oznaczonych numerami A00000001 – A14671000. 
 
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego na kapitał zakładowy Spółki składało się 17.190.000 
wyemitowanych i w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym: 

1) 14.671.000 akcji serii A, 
2) 367.000 akcji serii B, 
3) 311.000 akcji serii C, 
4) 1.841.000 akcji serii D. 

 
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, tj. po zarejestrowaniu w dniu 28 stycznia 2021 r. przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 767.450,00 do kwoty 859.500,00 złotych w drodze emisji 
1.841.000 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 
nominalnej 0,05 zł, struktura właścicielska akcjonariatu przedstawia się następująco: 
 

 
 
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Answear.com S.A. na 31 grudnia 2020 r. oraz na moment sporządzenia 
sprawozdania finansowego są MCI.PrivateVentures FIZ oraz Forum X FIZ.  
 

31.3. Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki dominującej 

 
Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Zarządu Spółki wyniosła: 

Liczba akcji Liczba głosów
Wartość 

nominalna akcji
Udział w  kapitale

Stan na 31.12.2020

FORUM X F.I.Z 10 302 000 10 302 000 515 100 67%

MCI.PRIVATE VENTURES F.I.Z 3 666 355 3 666 355 183 318 24%

Pozostali akcjonariusze 1 380 645 1 380 645 69 032 9%

Razem 15 349 000 15 349 000 767 450 100%

Stan na 31.12.2019

FORUM X F.I.Z 9 637 000 9 637 000 481 850 66%

MCI.PRIVATE VENTURES F.I.Z 5 034 000 5 034 000 251 700 34%

Pozostali akcjonariusze 0%

Razem 14 671 000 14 671 000 733 550 100%

Liczba akcji Liczba głosów
Wartość 

nominalna akcji
Udział w  kapitale

FORUM X F.I.Z 10 302 000 10 302 000 515 100 60%

MCI.PRIVATE VENTURES F.I.Z 3 666 355 3 666 355 183 318 21%

Pozostali akcjonariusze 3 221 645 3 221 645 161 082 19%

Razem 17 190 000 17 190 000 859 500 100%
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W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała pożyczek Członkom Zarządu. 
 

31.4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki dominującej 

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Rada Nadzorcza nie pobierała wynagrodzenia. 
 
 

31.5. Wynagrodzenie firmy audytorskiej 

 
Firmą audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 była spółka Grant Thornton 
Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. 
 
Firmą audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2020 r. była spółka 
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. 
 
Firmą audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 była spółka Grant Thornton 
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. 
 
Wynagrodzenie firmy audytorskiej z poszczególnych tytułów wyniosło: 
 

   
 

31.6. Zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w podziale na poszczególne grupy zawodowe kształtowały się następująco: 
 
 

 

Wynagrodzenie
Inne 

św iadczenia
Wynagrodzenie Inne św iadczenia

Okres od 01.01 do 31.12.2020

Krzysztof Bajołek 228 000,00 228 000

Adam Wójcikow ski 132 600,00 132 600

Magdalena Dąbrow ska 162 000,00 337 000,00 499 000

Bogusław  Kw iatkow ski 109 900 178165,5 288 066

-

Razem 632 500 - 515 166 - 1 147 666

Okres od 01.01 do 31.12.2019

Krzysztof Bajołek 240 000,00 240 000

Adam Wójcikow ski 108 000,00 108 000

Magdalena Dąbrow ska 70 000 143 300 213 300

Razem 418 000 - 143 300 - 561 300

W spółkach zależnych oraz 

stow arzyszonych:
Razem

W Spółce dominującej:

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Badanie spraw ozdania finansow ego 35 000 33 000

Inne usługi atestacyjne, w  tym przegląd 

spraw ozdania finansow ego
10 000

Usługi doradztw a podatkow ego

Badanie Historycznych Informacji 

Finansow ych
221 075

Razem 266 075 33 000

od 01.01 do 

31.12.2020

od 01.01 do 

31.12.2019

Pracow nicy umysłow i 206 186

Pracow nicy fizyczni 269 285

Razem 475 471



Nazwa Spółki: Answear.com S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2020 – 31.12.2020 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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32. Zatwierdzenie do publikacji 

 
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. (wraz z danymi porównawczymi) zostało 
zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 27 kwietnia 2020 r. 
 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

2021-04-27 Krzysztof Bajołek Prezes Zarządu  

2021-04-27 Adam Wójcikowski Wiceprezes Zarządu 
ds. finansowych 

 

2021-04-27 Magdalena Dąbrowska Członek Zarządu  

2021-04-27 Bogusław Kwiatkowski Członek Zarządu Spółki 
ds. operacyjnych 

 

    

    

Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

2021-04-27 Irina Patrzałek Zastępca Głównego 
Księgowego 
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