
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z: 

 oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
2021,   

 sprawozdania Zarządu z działalności Answear.com Spółka Akcyjna za rok 
obrotowy 2021 oraz 

 oceny wniosku Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto osiągniętego w 
roku 2021 

 

I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Answear.com Spółka Akcyjna z analizy 
i oceny: (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; (ii) sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki za rok 2021; (iii) sprawozdania niezależnego biegłego 
rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz 
wniosku Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku 
2021. 
Rada Nadzorcza spółki Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 18, 
31-564 Kraków („Spółka”) poddała analizie i ocenie:  
1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Answear.com Spółka Akcyjna za okres od 

1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., na które składają się: 

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 
roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę (w zaokrągleniu do jednego  
tysiąca): 398.499.000,00 złotych,  

b) Sprawozdanie z wyniku, które za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 
grudnia 2021 roku, wykazuje zysk netto (w zaokrągleniu do jednego tysiąca): 
22.885.000,00 złotych, 

c) Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów netto: 22.885.000,00 
złotych (w zaokrągleniu do jednego tysiąca), 

d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje saldo na dzień 
31.12.2021 r. w wysokości: 137.142.000.00 złotych (w zaokrągleniu do jednego 
tysiąca), 

e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje kwotę środków 
pieniężnych lub ich ekwiwalentu na koniec roku w wysokości 23.008.000,00 
złotych (w zaokrągleniu do jednego tysiąca),  

f) Dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego,  

 
2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Answear.com Spółka Akcyjna w roku obrotowym 

2021, 

3) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 
finansowego Answear.com Spółka Akcyjna za rok 2021,  

 



Rada Nadzorcza dokonała uprzednio oceny jednostkowego sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2021 działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14  Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim. W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza stwierdziła, że 
przedstawione przez Zarząd Spółki Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe oraz 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie 
niezbędne istotne informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., jak również są zgodne z księgami, dokumentami oraz 
stanem faktycznym. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie Zarządu z 
działalności Spółki we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym 
w art. 49 Ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami 
zawartymi w zbadanym przez biegłego rewidenta Jednostkowym Sprawozdaniu 
Finansowym. 

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego 
oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki na podstawie:  

a) treści wskazanych sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki;  

b) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania Jednostkowego 
sprawozdania finansowego;  

c) sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego oraz stosownie do przepisów 
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym,  

d) spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielem firmy audytorskiej, 

e) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania Jednostkowego 
sprawozdania finansowego Spółki dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w 
Spółce oraz roli Komitetu Audytu w procesie badania tych sprawozdań.  
 

Rada Nadzorcza wskazuje, że ze Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z 
badania rocznego sprawozdania finansowego Answear.com Spółka Akcyjna za rok 2021 
wynika, iż badane sprawozdanie finansowe Spółki: 

 
a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 

31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok 
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia 
Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, 



b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i 
postanowieniami statutu Spółki, 

c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych. 

 

Rada Nadzorcza podtrzymuje pozytywną ocenę Jednostkowego sprawozdania 
finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 
2021, zawartą w oświadczeniu Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2022 r. w przedmiocie 
oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Answear.com Spółka Akcyjna za rok 
2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami, 
dokumentami oraz stanem faktycznym oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ich zatwierdzenie.  

 
  

II. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez 
Spółkę w roku 2021. 
 
Zarząd Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwrócił się do Rady Nadzorczej 
Spółki z wnioskiem o zaopiniowanie sposobu przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez 
Spółkę w roku obrotowym 2021 w kwocie 22.885.000,00 złotych w następującym 
zakresie:  
 
a) 8% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 przeznaczyć na 

kapitał rezerwowy Spółki, 
b) Pozostałą kwotę zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 

przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. 
 

Po analizie ww. wniosku Zarządu Spółki Rada Nadzorcza Spółki postanawia ocenić 
wniosek Zarządu pozytywnie i zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu w zakresie 
przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2021.  

 
Na tym Sprawozdanie zakończono.  
 


