
Sprawozdanie Rady Nadzorczej , w szczególności z: 

 działalności w roku 2021,  
 oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz  
 wykonywania obowiązków informacyjnych  

 
§1 

 
Rada Nadzorcza Answear.com Spółka Akcyjna przyjmuje następujące sprawozdanie z 
działalności w roku obrotowym 2021, oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem oraz wykonywania obowiązków informacyjnych: 
 

1. Składniki Sprawozdania Rady Nadzorczej Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie z 
działalności w roku 2021, oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem oraz wykonywania obowiązków informacyjnych  
 
Rada Nadzorcza spółki Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 
18, 31-564 Kraków („Spółka”) przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności w roku 
obrotowym 2021, oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz 
wykonywania obowiązków informacyjnych  („Sprawozdanie”), na które składają się: 
 
1) Informacja o składzie Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, 
2) Ogólna ocena działalności Spółki w roku obrotowym 2021, 
3) Informacja o istotnych aspektach działalności Rady Nadzorczej w roku 2021, w 

szczególności podjętych uchwałach, 
4) Informacja o działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2021, 
5) Informacje dotyczące powiązań Członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszami 

posiadającymi co najmniej 5% głosów w Spółce, 
6) Informacja o działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2021, 
7) Ocena procesu sprawozdawczości finansowej Spółki w roku 2021, systemu 

kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocena systemu zarządzania 
ryzykiem w Spółce oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, 

8) Ocena niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe 
Spółki, 

9) Ocena prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej,  
10) Ocena wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku z 

obrotem akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 
11) Informacja o braku przyjęcia przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do 

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 

 

2. Skład Rady Nadzorczej Answear.com S.A. 
 



Na dzień 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza składała się z następujących osób: 
 

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA 

Krzysztof Konopiński Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

Michał Drozdowski Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej 

Tomasz Czechowicz Członek Rady Nadzorczej 
Arkadiusz Bajołek Członek Rady Nadzorczej 
Mateusz Gzyl Członek Rady Nadzorczej 

     Jacek Palec Członek Rady Nadzorczej 
Łukasz Koterwa Członek Rady Nadzorczej 

 
W roku 2021 nie następowały zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  
 
Zgodnie ze statutem Spółki, aktualnym na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania, 
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.  

 
3. Ogólna ocena działalności Spółki w roku obrotowym 2021 

 
Działalność Spółki w 2021 r. cechował dynamiczny wzrost w porównaniu do roku 

2020. Sprzedaż on-line w roku 2021 wyniosła 721,2 mln PLN i wzrosła w stosunku do 
roku 2020 o 66,6%. Wysoka sprzedaż skutkowała osiągnięciem przychodów według 
sprawozdawczości MSSF w kwocie 683,5 mln PLN, co stanowi wzrost o 66.9% w 
porównaniu do roku 2020. W samym czwartym kwartale 2021 r. sprzedaż on-line 
wzrosła o 77,8% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2020. Wzrost sprzedaży 
pozwolił osiągnąć kwotę przychodu w ostatnim kwartale 2021 r. w wysokości 259,1 MLN 
PLN, według sprawozdawczości MSSF. Pozwoliło to osiągnąć dynamikę wzrostu 
przychodu na poziomie 77,4% w stosunku do czwartego kwartału roku 2021.  

 
W 2021 r. Spółka podjęła szereg działań w celu osiągnięcia powyższych wyników, 

w szczególności: 
 

 zwiększyła liczbę rynków na których działa Spółka o trzy nowe kierunki, tj. Grecję, 
Chorwację oraz Cypr. Warto podkreślić, że sprzedaż w ww. kierunkach była wyższa niż 
zakładano, wpływ na to mogła mieć szerokozasięgowa kampania telewizyjna oraz bogata 
oferta produktowa dostępna na stronach Answear.com,  

 przeprowadziła 3 szerokozasięgowe kampanie marketingowe, zarówno w telewizji, jak i za 
pośrednictwem video-online. Każda z kampanii została przeprowadzona na wszystkich 
rynkach, na których działała Spółka, 

 rozwijała funkcjonalności własnej platformy e-commerce,  
 wdrożyła aplikację mobilną na wszystkich rynkach Spółki,  



 dynamicznie zwiększała ofertę produktową dla klientów sklepów internetowych Spółki.  

W 2021 r. Spółka zanotowała również znaczący wzrost marży, która wyniosła 43,0 % w 
porównaniu do 41,6% w 2020 r., co było skutkiem między innymi zwiększonego udziału marek 
premium oraz marek produktów generujących wysoką marżę w strukturze sprzedaży kosztem 
marek z niższego segmentu cenowego i produktów sprzedawanych z niższą marżą procentową, 
jak również wyższą marżą wygenerowaną ze sprzedaży marki własnej „Answear LAB”.  
 
W 2021 r. Spółka kontynuowała poprawę walorów użytkowych witryn sklepów internetowych. 
Spółka odnotowała w 2021 r. 158 mln odwiedzin, przy rosnącym współczynniku konwersji na 
poziomie 2,32%. W 2021 r. nastąpił również wzrost średniej wartości zamówienia, co 
bezpośrednio przekłada się na rentowność Spółki (przy stałym koszcie wysyłki i płatności, 
bezpośrednie koszty sprzedaży jednostkowego zamówienia są w ujęciu procentowym niższe 
dla wyższych paragonów). Według oceny Spółki taka tendencja wzrostowa utrzyma się jeżeli 
chodzi o ten parametr, ze względu na zwiększenie udziału marek premium w ofercie Spółki jak 
również intensyfikacje działań marketingowych.  

Mając na uwadze wyniki osiągane przez Spółkę w roku 2021 Rada Nadzorcza Spółki 
pozytywnie ocenia działalność Spółki w roku obrotowym 2021. 

 

4. Informacja o istotnych aspektach działalności Rady Nadzorczej w roku 2021, w 
szczególności podjętych uchwałach.   

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór we wszystkich obszarach działalności Spółki oraz 
podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu wyczerpujących i regularnych 
informacji we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki,  ryzyku związanym z 
prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Szczególne kompetencje 
Rady Nadzorczej Spółki zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej, statucie Spółki oraz 
Kodeksie spółek handlowych.  

 
W roku 2021 Rada Nadzorcza Spółki odbyła łącznie 7 posiedzeń  w trybie zdalnym oraz 
mieszanym (zdalno-stacjonarnym), jak również podjęła szereg uchwał z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość. W zakresie wynikającym ze swoich kompetencji 
nadzorczych Rada Nadzorcza opiniowała i uwzględniała wnioski Zarządu o wyrażenie zgody na 
podjęcie określonych czynności operacyjnych, jak również opiniowała dokumenty i wyjaśnienia 
składane przez Zarząd Spółki. Spośród uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2021 r., 
można wyróżnić przede wszystkim te, które dotyczyły kwestii: 

 

1) powołania do Zarządu Spółki Wojciecha Tomaszewskiego, 
2) przyjęcia sprawozdań: z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020, w tym 

sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki, 

3) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów z podmiotami powiązanymi, w 
tym wspólnej umowy najmu powierzchni magazynowej ze spółką Brandbq Sp. z 
o.o., 



4) wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań 
finansowych Spółki za lata 2021 oraz 2022, zgodnie z rekomendacją Komitetu 
Audytu Rady Nadzorczej Spółki,  

5) zatwierdzenia przedłużenia przez Spółkę linii kredytowej w mBank S.A oraz 
zwiększenia limitu w ramach linii kredytowej, 

6) stwierdzenia przez Radę Nadzorczą osiągnięcia Celu wynikowego za rok 2020 r., o 
którym mowa w §5 ust. 1 Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników 
i Współpracowników Spółki jak również określenia liczby akcji Spółki przysługującej 
indywidualnie każdemu uczestnikowi Programu Motywacyjnego dla Pracowników 
i Współpracowników Spółki za rok 2020, 

7) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy faktoringu odwrotnego, 
8) utworzenia Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki. oraz 

wyboru jego członków, 
9) wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, w tym wynagrodzeń premiowych 

związanych z realizacją planu i określonych zadań.  

5. Informacje dotyczące powiązań Członków Rady Nadzorcze akcjonariuszami 
posiadającymi co najmniej 5% głosów w Spółce. 
 
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadają jej akcji. Jednocześnie następujący 
Członkowie Rady Nadzorczej nie są powiązani z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów w Spółce: Krzysztof Konopiński, Jacek Palec, Łukasz Koterwa, 
Mateusz Gzyl, Michał Drozdowski. 
 

6. Komitet Audytu oraz informacje o spełnieniu kryteriów niezależności przez 
Członków Rady Nadzorczej Spółki 
 
W roku 2021 w ramach Rady Nadzorczej Spółki działał Komitet Audytu, w skład 
którego wchodzili: 
 
a) Łukasz Koterwa – Przewodniczący Komitetu Audytu 
b) Jacek Palec – Członek Rady Nadzorczej 
c) Mateusz Gzyl – Członek Rady Nadzorczej 

 
Do zadań  Komitetu Audytu należy m.in.: 

 monitorowanie: (i) procesu sprawozdawczości finansowej; (ii) skuteczności 
systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu 
wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; (iii) wykonywania 
czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę 
audytorską badania, 

 kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy 
audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez 
firmę audytorską inne usługi niż badanie,  



 informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób 
badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a 
także wyjaśnienie roli Komitetu Audytu w procesie badania,  

 ocena niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez 
niego dozwolonych usług nie będących badaniem, 

 opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania, 
 opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą 

badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci 
firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,  

 przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy 
audytorskiej,  

 sporządzanie rocznego raportu z prac Komitetu Audytu, uwzględniającego ocenę 
ryzyka procesów i obszarów będących przedmiotem nadzoru Komitetu Audytu oraz 
podjętych działań i ich efektów. 

 
Członkowie Komitetu Audytu Łukasz Koterwa oraz Jacek Palec spełniają kryteria niezależności 
od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, określone w Załączniku II 
Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie 
wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej) (Dz. Urz. UE. L2005.52.51) oraz dodatkowe kryterium niezależności wskazane w 
zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk.  
 

Łukasz Koterwa oraz Jacek Palec spełniają również kryteria niezależności określone w 
art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415). Łukasz Koterwa posiada wiedzę i 
umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 
129 ust. 1 ww. ustawy.  

 
Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki przedłożył Radzie Nadzorczej swoje sprawozdanie z 
działalności w roku 2021.  

 

7. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Answear.com Spółka Akcyjna 
 

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Answear.com Spółka Akcyjna został utworzony Uchwałą nr 
2/12/2021 r. z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Nominacji i 
Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Answear.com S.A. („Komitet Wynagrodzeń”). 
 
Do Komitetu Wynagrodzeń zostali powołani następujący Członkowie Rady Nadzorczej: 
 

1) Krzysztof Konopiński, 
2) Jacek Palec. 

 
Do zakresu działań Komitetu Wynagrodzeń należą w szczególności następujące sprawy: 
 



a) Przedstawianie propozycji dotyczących zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej oraz proponowanie ewentualnych zmian w Polityce wynagrodzeń, 

b) Przedstawianie propozycji dotyczących zasad wynagradzania członków Rady 
Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, 

c) Okresowej oceny finansowych i niefinansowych kryteriów przyznawania zmiennych 
składników wynagradzania członkom Zarządu oraz okresowa ocena poziomu ich 
realizacji, w szczególności w kontekście przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia 
zmiennego, 

d) Rekomendowanie Radzie Nadzorczej odpowiednich stosunków prawnych jako 
podstawy pełnienia funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej, 

e) Omawianie zasad realizowanych lub projektowanych programów motywacyjnych 
opartych o akcje lub opcje na akcje i przedstawiania Radzie Nadzorczej propozycji w 
tym zakresie, 

f) Opiniowanie kandydatów do Zarządu, 
g) Pisemne sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności.  

 

W 2021 r. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Answear.com S.A. ukonstytuował się na 
posiedzeniu odbytym w trybie zdalnym. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń potwierdził  
uprzednią rekomendację Rady Nadzorczej co do wcześniejszej wypłaty wynagrodzeń 
zmiennych członków zarządu spółki za drugą połowę 2021 roku. 
 

8. Ocena procesu sprawozdawczości finansowej Spółki w roku 2021, systemu kontroli 
wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocena systemu zarządzania ryzykiem w Spółce 
oraz wykonywania czynności rewizji finansowej 
 

Zarząd Spółki odpowiada za system kontroli wewnętrznej oraz jego skuteczność w procesie 
sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych. Zarząd Spółki analizuje 
bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym budżetem. Zidentyfikowane odchylenia 
są odpowiednio wyjaśniane, a ewentualne błędy są korygowane na bieżąco w księgach 
Spółki zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. W Spółce przeprowadzany jest coroczny 
proces aktualizacji planu średnioterminowego.  

Co roku tworzony jest również szczegółowy budżet operacyjny i finansowy, który stanowi 
implementację założeń przyjętych w planie średnioterminowym. W proces ten, kierowany 
przez Zarząd, zaangażowane jest również kierownictwo średniego i wyższego szczebla 
Spółki.  

Do istotnych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem zapewniających efektywność procesu sprawozdawczości finansowej należą: 

 ustalona struktura, kompetencyjność i podział obowiązków w trakcie 
przygotowywania informacji finansowych, 

 ustalona kompetencyjność i zakres raportowania finansowego, 
 regularna ocena działalności Spółki w oparciu o raporty finansowe, 
 weryfikacja sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego 

rewidenta, 



 dokonywanie szacunków mających istotny wpływ na sprawozdania finansowe. 

 
Niezależnie od opisanego wyżej systemu kontroli wewnętrznej podległej Zarządowi Spółki 
sprawozdawczość finansowa w Spółce jest monitorowana poprzez Komitet Audytu Rady 
Nadzorczej Spółki.  

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki cyklicznie zapoznaje się z informacjami na temat 
bieżącej sytuacji finansowej Spółki przedstawianymi przez Zarząd. Rada Nadzorcza 
przygotowuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki dla Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy, obejmujące ocenę sytuacji za dany okres z uwzględnieniem 
oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu 
wewnętrznego.  

 

Zasady dokonywania w Spółce sprawozdawczości finansowej przedstawiają się 
następująco: 

Spółka sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 
przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne. W ramach systemu kontroli wewnętrznej i 
zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce 
funkcjonuje szereg rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, których celem jest 
zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i zarządzania potencjalnymi 
ryzykami. Przyjęte rozwiązania opierają się na: polityce rachunkowości, procedurze należytej 
staranności w VAT, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji gospodarowania majątkiem 
trwałym, polityce podatkowej, polityce cen transferowych oraz podziale obowiązków i 
uprawnień pracowników służb finansowo-księgowych.  

Spółka dokłada starań, aby sprawozdania finansowe były sporządzane w sposób 
prawidłowy, czyli zgodny z obowiązującymi przepisami, określającymi zasady i tryb 
sprawozdawczości, przy zachowaniu zasady rzetelności i kompletności. Dane wynikające z 
ksiąg rachunkowych opierają się na zapisach wprowadzonych na podstawie dokumentów 
źródłowych. Przedmiotowe dokumenty źródłowe podlegają kontroli przez komórki 
merytorycznie, odpowiedzialne za ich weryfikację zgodnie z przyjętym podziałem zadań i 
przyznanymi uprawnieniami, a następnie zatwierdzane są przez osoby wyznaczone zgodnie 
z obowiązującymi w Spółce zasadami/procedurami. Przed wprowadzeniem dokumentów do 
ewidencji pracownicy służb księgowych i podatkowych dokonują ich ostatecznej kontroli. 

Weryfikacji obrotów i sald poszczególnych kont księgowych dokonują pracownicy służb 
finansowo-księgowych. Nadzór nad procesem przygotowania sprawozdania finansowego 
Spółki sprawuje Główny Księgowy, Dyrektor Finansowy oraz Wiceprezes Zarządu ds. 
finansowych.   

Dział Finansów w Spółce, któremu podlegają służby finansowo-księgowe, realizuje zadania 
w zakresie: weryfikacji i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach 
rachunkowych Spółki oraz generowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań 
finansowych. Prawidłowe funkcjonowanie służb finansowo-księgowych zapewniają 
doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy tych służb, nad którymi kontrolę sprawuje 
Dyrektor Finansowy oraz Wiceprezes Zarządu ds. finansowych.  



Obowiązujące  zasady (polityka) rachunkowości opisują przyjęte metody wyceny aktywów i 
pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, wykaz kont syntetycznych i analitycznych oraz 
zasady kwalifikacji zdarzeń gospodarczych, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
system ochrony danych i ich zbiorów. W 2021 r. Spółka przeprowadziła aktualizację Polityki 
Rachunkowości po zmianie zasad rachunkowości w związku z wejściem Spółki na giełdę i 
przejściem na  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Nowa Polityka 
Rachunkowości została zatwierdzona uchwałą Zarządu. Spółka na bieżąco śledzi zmiany w 
przepisach i regulacjach dotyczących sprawozdawczości finansowej i przygotowuje się do ich 
wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Zmiany w polityce 
rachunkowości, wynikające ze zmian przepisów rachunkowych i podatkowych, 
wprowadzane są na bieżąco przez Zarząd. 

Dla zapewnienia kompletności i terminowości procesu sporządzania sprawozdań 
finansowych Zarząd przed końcem roku obrotowego określa harmonogram prac związanych 
z zamknięciem ksiąg rachunkowych. Harmonogram wskazuje między innymi terminy 
realizacji poszczególnych zadań oraz komórki organizacyjne Spółki odpowiedzialne za ich 
realizację. 

Przygotowane sprawozdanie finansowe Dyrektor Finansowy przedkłada Zarządowi. Na 
każdym etapie przygotowania sprawozdań finansowych Członkowie Zarządu biorą czynny 
udział w ich sporządzaniu poprzez opiniowanie projektów sprawozdań oraz weryfikację 
rzetelności opisanych w nich kluczowych zdarzeń. 

W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem 
faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, sprawozdanie 
poddawane jest badaniu przez firmę audytorską, która wydaje opinię w tym przedmiocie. 
Wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada Nadzorcza w oparciu o rekomendacje 
przedłożone przez Komitet Audytu. Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu, w ramach 
realizowanych działań Komitet Audytu może żądać omówienia przez kluczowego biegłego 
rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą kluczowych kwestii 
wynikających z badania. Komitet Audytu monitoruje m.in. proces sprawozdawczości 
finansowej, informuje Radę Nadzorczą o wynikach badania oraz wyjaśniania, w jaki sposób 
badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej oraz przedstawia 
Radzie Nadzorczej rekomendacje co do oceny rocznego sprawozdania finansowego. Komitet 
monitoruje i ocenia także niezależność biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej. 

Przyjęte zasady postępowania dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych mają 
zapewnić zgodność prezentowanych danych z wymogami przepisów prawa i stanem 
faktycznym, oraz odpowiednio wczesne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych 
ryzyk, w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia o rzetelności i prawidłowości 
sporządzanych sprawozdań finansowych. 

Ponadto w Spółce funkcjonuje Dział Kontrolingu podległy bezpośrednio Dyrektorowi 
Finansowemu. Kontroling wewnętrzny realizowany jest poprzez analizę i kontrolę realizacji 
budżetów poszczególnych działów i ponoszonych kosztów oraz analizę podstawowych 
wskaźników działalności Spółki w odniesieniu do przyjętych założeń. Zadaniem Działu 
Kontrolingu jest przygotowywanie okresowych raportów zarządczych w celach decyzyjnych, 
kontrola wybranych procesów w celu weryfikacji poprawności ich działania oraz 



przygotowania wniosków dotyczących ich optymalizacji. Dział Kontrolingu weryfikuje 
poprawność księgowania kosztów ponoszonych przez Spółkę oraz realizuje zadania 
wynikające z zobowiązań Spółki, związane z umowami finansowania zewnętrznego (banki, 
ubezpieczyciele i inne instytucje finansowe).  

W roku 2021 w Spółce zostały wprowadzone procedury, które wspomagają system 
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, tj.: 

 procedura dotycząca zaliczania do kosztów uzyskania przychodów usług 
niematerialnych, 

 procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku 
przekazywania informacji o schematach podatkowych, 

 polityka podatkowa oraz publikowana oficjalnie przez Spółkę strategia 
podatkowa, 

 polityka cen transferowych oraz procedura okresowej oceny transakcji z 
podmiotami powiązanymi, 

 procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu. 

W Spółce funkcjonuje dział prawny, z którym konsultowane są w szczególności bieżące 
zagadnienia prawne.  Zmiany przepisów prawa w zakresie podatkowym oraz w wybranych 
innych zakresach i sposób dostosowania działań spółki są konsultowane z renomowanymi 
doradcami zewnętrznymi w ramach umów wsparcia.    

Ponieważ działalność Spółki narażona jest na szereg ryzyk, Zarząd Spółki 
przeprowadził ich analizę poprzez przygotowanie mapy ryzyk, zawierającej: 

 wskazanie kluczowych ryzyk występujących dla działalności Spółki w podziale 
na ryzyka operacyjne, inwestycyjne, finansowe, sprawozdawczości finansowej 
oraz niezgodności działalności Spółki we wszystkich dziedzinach tej działalności 
z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi, oraz dobrowolnie 
przyjętymi standardami, 

 kwantyfikację łącznego poziomu ryzyka ze względu na prawdopodobieństwa 
wystąpienia, poziom kontroli wewnętrznej oraz wpływ ewentualnego 
zmaterializowania się ryzyka na działalność Spółki, 

 wymienienie i opisanie kontroli wewnętrznych wdrożonych w spółce dla 
każdego ze zidentyfikowanych ryzyk oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za 
wdrożenie tych kontroli. 

 
Nie można wykluczyć, że istnieją również dodatkowe ryzyka, które na tym etapie nie 

zostały zidentyfikowane przez Zarząd Spółki. Zarząd wskazuje, że z uwagi na prowadzenie 
przez Spółkę działalności w 10 krajach, otoczenie biznesowe, sytuację geopolityczną, 
działalność podejmowaną przez konkurencję, a także częste zmiany zarówno prawa 
polskiego, ustawodawstw krajów, w których Spółka prowadzi działalność oraz prawa 
unijnego działania podejmowane przez Spółkę oraz wdrożone kontrole wewnętrzne służą 
ograniczeniu ryzyka, ale nie mogą go całkowicie wyeliminować. 
 



Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia opisane powyżej systemy kontroli wewnętrznej, 
audytu wewnętrznego, zarzadzania ryzykiem oraz sprawozdawczości finansowej i stwierdza, 
że są one odpowiednie do skali i zakresu działalności Spółki.  
 
 

9. Ocena niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe 
Spółki 
 

Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 4/07/2021 Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru 
spółki BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 
Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki  za 
lata zakończone 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2022 r. oraz do przeglądu sprawozdań 
finansowych Spółki za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. oraz 30 
czerwca 2022 r.  

Uchwała została podjęta po uwzględnieniu rekomendacji Komitetu Audytu Spółki, który 
Uchwałą nr 2/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. zarekomendował spółkę BDO Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki. Komitet Audytu 
potwierdził w powyższej uchwale bezstronność, niezależność oraz najwyższą jakość 
świadczonych usług audytorskich wybranego podmiotu.  

Rada Nadzorcza podtrzymuje powyższą pozytywną ocenę Komitetu Audytu Spółki w zakresie 
niezależności i bezstronności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
Spółki. 

 

10. Ocena prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej,  
 
W roku 2021 Spółka przeprowadziła szereg akcji charytatywnych mających na celu wparcie 
rozwoju, inspirowania lub edukacji kobiet. W ramach przedmiotowego celu Spółka wsparła 
finansowo następujące organizacje: Fundacja UNAWEZA (Polska),  Nadace Via (Czechy), 
Beauty Charity Foundation (Słowacja), Жінки UA (WomenUA) (Ukraina), CONAF – 
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (Rumunia), Noi Erdek (Węgry), Ole 
Male oraz Bulgarian Fund For Women (Bułgaria).  
 
Ponadto Spółka uczestniczy w akcji „Wear&Share”, polegającej na bezpłatnym umożliwianiu 
klientom sklepu internetowego Answear.com przekazywania używanych ubrań do 
recyclingu. Akcja jest prowadzona we współpracy z fundacją Aeris Futuro oraz 3R Recycling 
Solutions.  
 
Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działalność charytatywną Spółki w roku 2021, w 
tym zasadność wydatków na wskazane powyżej cele charytatywne, których wsparcie 
wpisuje się w przyjętą strategię promocji marki Spółki.  
 

11. Wykonywanie przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku obrotem 
akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 



 
W roku 2021 Spółka przekazywała raporty okresowe oraz bieżące zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
 
W 2021 r. Spółka przekazała następujące raporty bieżące:  

a) Z dnia 4 stycznia 2021 r. – Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku 
regulowanym akcji serii A, B, C i praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 
ustalenie pierwszego dnia notowań akcji serii A, B, C i praw do akcji serii D; 

b) Z dnia 7 stycznia 2021 r. – Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080)) (dalej 
jako: "Ustawa o ofercie publicznej") oraz wstępne wybrane dane dotyczące 
sprzedaży Spółki za IV kwartał 2020 r. oraz cały 2020 r.; 

c) Z dnia 8 stycznia 2021 r. - Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej licznie 
głosów w Spółce; 

d) Z dnia 13 stycznia 2021 r. - Zbycie znacznego pakietu akcji; 
e) Z dnia 15 stycznia 2021 r. – Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji; 
f) Z dnia 28 stycznia 2021 r. – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki; 
g) Z dnia 28 stycznia 2021 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 

roku; 
h) Z dnia 2 lutego 2021 r. - Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej 

liczbie głosów; 
i) Z dnia 11 lutego 2021 r. - Komunikat KDPW w sprawie warunkowej rejestracji w 

depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D; 
j) Z dnia 18 lutego 2021 r. - Podpisanie porozumienia do umowy z biegłym 

rewidentem; 
k) Z dnia 24 lutego 2021 r. - Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym 

Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki; 
l) Z dnia 24 lutego 2021 r. – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na 

Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D Spółki w związku 
ze zmianą rynku notowań tych akcji; 

m) Z dnia 25 lutego 2021 r. - Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D; 
n) Z dnia 18 marca 2021 r. - Ustalenie przez Radę Nadzorczą Spółki liczby akcji, listy 

uczestników oraz warunków nabycia akcji w drugim roku realizacji Programu 
Motywacyjnego; 

o) Z dnia 4 kwietnia 2021 r. – Wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży 
Answear.com S.A. za I kwartał 2021 r.; 

p) Z dnia 22 kwietnia 2021 r. –  Przyspieszenie publikacji raportu rocznego za 2020 
r.; 

q) Z dnia 23 kwietnia 2021 r. – Uzupełnienie raportu nr 4/2020 z dnia 31.12.2020 – 
dotyczącego zakończenia subskrypcji akcji serii D oraz sprzedaży części akcji serii 
A w ofercie publicznej w związku z ustaleniem kosztów publicznej subskrypcji akcji 
serii D oraz publicznej sprzedaży akcji serii A.; 



r) Z dnia 21 maja 2021 r. – Przyspieszenie publikacji raportu za I kwartał 2021 r.; 
s) Z dnia 26 maja 2021 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy; 
t) Z dnia 26 maja 2021 r. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy; 
u) Z dnia 2 czerwca 2021 r. – Korekta omyłki w raporcie bieżącym nr 22/2021 z dnia 

26 maja 2021 r.; 
v) Z dnia 2 czerwca 2021 r. – Korekta omyłki w raporcie bieżącym nr 23/2021 z dnia 

26 maja 2021 r.; 
w) Z dnia 2 czerwca 2021 r. – Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r.; 
x) Z dnia 16 czerwca 2021 r. – Zawarcie aneksu do umowy z mBank S.A.; 
y) Z dnia 23 czerwca 2021 r. – Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r., 
z) Z dnia 23 czerwca 2021 r. – Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r.; 
aa) Z dnia 5 lipca 2021 r. – Wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży Spółki za II 

kwartał 2021 r. oraz I półrocze 2021 r.; 
bb) Z dnia 9 lipca 2021 r. – Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyboru 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 
- 2022; 

cc) Z dnia 15 lipca 2021 r. – Zawarcie znaczących umów/aneksów dotyczących 
powierzchni magazynowej; 

dd) Z dnia 30 lipca 2021 r. – Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad 
zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021; 

ee) Z dnia 27 sierpnia 2021 r. – Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji 
akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego; 

ff) Z dnia 30 sierpnia 2021 r. – Uruchomienie sprzedaży na rynku greckim poprzez 
witrynę www.answear.gr; 

gg) Z dnia 20 września 2021 r. – Przyspieszenie publikacji raportu za I półrocze 2021 
r.; 

hh) Z dnia 23 września 2021 r. – Transakcje na akcjach emitenta; 
ii) Z dnia 5 października 2021 r. – Wstępne wybrane dane dotyczące sprzedaży 

Answear.com S.A. za III kwartał 2021 r. oraz 9 m-cy 2021 r.; 
jj) Z dnia 6 października 2021 r. – Rejestracja zmiany statutu Spółki i podwyższenie 

kapitału zakładowego; 
kk) Z dnia 10 listopada 2021 r. – Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego 

przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce; 
ll) Z dnia 10 listopada 2021 r. – Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z PKO 

Faktoring SA; 
mm) Z dnia 15 listopada 2021 r. – Zawarcie umowy na finansowanie majątku 

obrotowego z Bankiem Handlowym w Warszawie SA; 
nn) Z dnia 29 listopada 2021 r. – Powołanie osoby zarządzającej.  

 



Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zasady składania przez Spółkę raportów okresowych i 
bieżących zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w tym w zakresie wyboru 
raportowanych kwestii dotyczących działalności Spółki. 

 

Dodatkowe informacje o raportach bieżących i ich treści można znaleźć na stronie 
internetowej Spółki: https://answear.com/relacje-inwestorskie/.  
 

12. Informacja o braku przyjęcia polityki różnorodności w odniesieniu do Członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 
 
Spółka nie przyjęła polityki różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej zgodnie z Informacją na temat stosowania przez Spółkę zasad zawartych 
w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.  

 
Na tym sprawozdanie zakończono.  

 
 


