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SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
NEXTBIKE POLSKA S.A.
W RESTRUKTURYZACJI ZA ROK
OBROTOWY 2021

SUPERVISORY BOARD REPORT
NEXTBIKE POLSKA S.A.
W RESTRUKTURYZACJI (IN
RESTRUCTURING) FOR THE
FINANCIAL YEAR 2021

I. WSTĘP
Rada Nadzorcza Nextbike Polska S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Przasnyskiej 6B, wpisanej do
rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
numerem KRS: 0000646950 („Spółka”),
sprawując stały nadzór nad działalnością
Spółki we wszystkich jej dziedzinach
przedkłada
Zwyczajnemu
Walnemu
Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

I. INTRODUCTION
The Supervisory Board of Nextbike Polska
S.A. w restrukturyzacji with its registered
office in Warsaw at ul. Przasnyska 6B,
entered into the Register of Entrepreneurs of
the National Court Register, maintained by
the District Court for the city of Warsaw in
Warsaw, XIV Economic Department of the
National Court Register under KRS number:
0000646950 (hereinafter referred to as
„Company”), upon execution of an ongoing
supervision over the Company's activities in
all its areas of activity, hereby submits to the
General Meeting of Shareholders of the
Company the Supervisory Board Report for
the financial year 2021.

Niniejsze
sprawozdanie
zostało
sporządzone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki
i zawiera zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli
wewnętrznej
i
systemu
zarządzania
ryzykami istotnymi dla Spółki oraz wynik
oceny sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia
2021
r.,
jak
również
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i
sprawozdania
z
działalności
grupy
kapitałowej Spółki w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2021 r., w zakresie
ich zgodności z księgami i dokumentami, jak
i z przedstawionym Radzie Nadzorczej
stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu

The hereby report has been elaborated in
accordance with Article 382 § 3 of the Code
of Commercial Companies as well as § 23 of
the Company Statute and contains concise
assessment of Company situation, bearing in
mind the evaluation of internal control
system as well as risk management system
in place in the Company as well as its
financial report evaluation result for the
financial year ended on 31 December 2021
and the Management Board Report on
Company activities for the financial year
ended on 31 December 2021, and the
consolidated financial report of the
Company’s group for the financial year
ended on 31 December 2021 and the report
on the Company’s group activities for the
financial year ended on 31 December 2021,
in the scope of their compliance with the
accounts and documents, as well as with the
factual state presented to the Supervisory
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Spółki dotyczącego pokrycia straty Spółki Board and the motion of the Management
wykazanej w sprawozdaniu finansowym za Board of the Company referring to covering
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. the losses of the Company, indicated in the
financial report for the financial year ended
on 31 December 2021.

II. OCENA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
SPÓŁKI ZA ROK 2021, SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA
ROK
OBROTOWY
2021,
SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ
SPÓŁKI
ZA
ROK
2021
ORAZ
SPRAWOZDANIA
Z
DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK
2021,
JAK
RÓWNIEŻ
WNIOSKU
ZARZĄDU
SPÓŁKI
W
SPRAWIE
POKRYCIA
STRATY
ZA
ROK
OBROTOWY 2021

II. ASSESSMENT OF THE SUPERVISORY
BOARD OF THE COMPANY REGARDING
THE FINANCIAL REPORT FOR THE
FINANCIAL YEAR 2021, REPORT OF THE
MANAGEMENT BOARD ON COMPANY’S
ACTIVITIES IN THE FINANCIAL YEAR
2021, THE CONSOLIDATED FINANCIAL
REPORT OF THE COMPANY’S GROUP
FOR THE FINANCIAL YEAR 2021 AND
THE REPORT ON THE COMPANY’S
GROUP ACTIVITIES FOR THE FINANCIAL
YEAR 2021 AS WELL AS THE MOTION OF
THE MANAGEMENT BOARD OF THE
COMPANY REGARDING COVERING THE
LOSS FOR THE FINANCIAL YEAR 202

1. Ocena sprawozdania finansowego
Spółki, sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, jak również
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
grupy
kapitałowej
Spółki i sprawozdania z działalności
grupy kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2021
Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z
przygotowanymi przez Zarząd Spółki: (i)
sprawozdaniem finansowym Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., (ii)
sprawozdaniem Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2021, jak również (iii)
skonsolidowanym
sprawozdaniem
finansowym grupy kapitałowej Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i
(iv) sprawozdaniem z działalności grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 r. . Rada
Nadzorcza Spółki zapoznała się również ze
sprawozdaniami biegłego rewidenta z
badania wyżej wymienionych sprawozdań

1. Assessment of the financial report of
the Company, the Management
Board Report on Company activities
and the consolidated financial report
of the Company’s group and the
report on the Company’s group
activities for the financial year 2021
The Supervisory Board of the Company
familiarized itself with: (i) the financial report
of the Company for the financial year ended
on 31 December 2021, (ii) the Management
Board Report on Company activities for the
financial year 2021, (iii) the consolidated
financial report of the Company’s group for
the financial year ended on 31 December
2021 and (iv) the report on the Company’s
group activities for the financial year ended
on 31 December 2021, elaborated by the
Company
Management
Board.
The
Supervisory Board of the Company further
familiarized itself also with the reports drawn
up by expert auditor from an audit on the
3

finansowych.

above specified financial reports.

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz
roczne
skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej Spółki zostało
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami
Rachunkowości,
Międzynarodowymi
Standardami
Sprawozdawczości
Finansowej
oraz
związanymi
z
nimi
interpretacjami
ogłoszonymi w formie rozporządzenia
Komisji Europejskiej.

The annual financial report of the Company
and the annual consolidated financial report
of the Company’s group have been
elaborated in accordance with International
Accounting
Standards,
International
Standards of Financial Accounting and the
related interpretations issued in the form of a
Regulation of the European Commission.

Stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek
handlowych, Rada Nadzorcza Spółki
dokonała oceny pod kątem zgodności z
księgami i dokumentami oraz stanem
faktycznym
przedstawionym
Radzie
Nadzorczej:

In accordance with Article 382 § 3 of the
Code of Commercial Companies, the
Supervisory Board of the Company carried
out an assessment in terms of the
compliance with the accounts and
documents as well as the factual status
presented to the Supervisory Board:

1. sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2021, obejmującego:

1. of the Company Financial Report for
the financial year 2021, covering:

a) wybrane dane finansowe,
b) sprawozdanie
z
sytuacji
finansowej Spółki sporządzone
na dzień 31 grudnia 2021 roku,
które po stronie aktywów i
pasywów
wykazuje
sumę
69 776 382,47
zł
(słownie:
sześćdziesiąt dziewięć milionów
siedemset siedemdziesiąt sześć
tysięcy
trzysta osiemdziesiąt
dwa złote 47/100),
c) sprawozdanie z całkowitych
dochodów Spółki wykazujące
stratę netto za rok obrotowy 2021
w wysokości 424 541,64 zł
(słownie: czterysta dwadzieścia
cztery
tysiące
pięćset
czterdzieści
jeden
złotych
64/100),
d) sprawozdanie z przepływów
pieniężnych Spółki za rok
obrotowy
2021
wykazujące
zwiększenie
stanu
środków
4

a)
b)

selected financial data,
report on Company Financial
Standing
elaborated
on
31
December 2021, which indicated
the sum of PLN 69,776,382.47 (in
words: sixty nine million, seven
hundred and seventy-six thousand,
three hundred eighty two zloty
47/100) on the side of assets and
liabilities,

c)

company
Statement
of
Comprehensive Income, indicating
the net loss for the financial year
2021 in the amount of PLN
424,541.64 (in words: four hundred,
twenty-four thousand, five hundred
and forty-one zloty 64/100),

d)

Cash Flow Statement of the
Company for the financial year
2021, indicating an increase of
cash by an amount of PLN

pieniężnych
o
kwotę
4
897 232,70 zł (słownie: cztery
miliony
osiemset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
dwieście trzydzieści dwa złote
70/100),
e) zestawienie zmian w kapitale
własnym Spółki za rok obrotowy
2021 wykazujące zmniejszenie
kapitału własnego o kwotę
424 541,64 zł (słownie: czterysta
dwadzieścia
cztery
tysiące
pięćset czterdzieści jeden złotych
64/100),
f) informacje ogólne.

4,897,232.70 (in words: four million,
eight
hundred
ninety-seven
thousand, two hundred and thirtytwo zloty 70/100),

e)

summary of changes in equity of
the Company for the financial year
2021, indicating a decrease in
equity by an amount of
PLN
424,541.64 (in words: four hundred
twenty-four thousand, five hundred
and forty-one zloty 64/100),

f)

general information.

2. of the consolidated financial report of
the Company’s group for the financial
year 2021, covering:
a) selected financial data,
b) consolidated report on financial
standing
elaborated
as
of
31 December
2021,
which
indicated
the
sum
of
PLN 73,381,060.23 (in words:
seventy-three million three hundred
eighty-one thousand and sixty zloty
23/100) on the side of assets and
liabilities,
c) consolidated
statement
of
comprehensive income, indicating
the net profit for the financial year
2021
in
the
amount
of
PLN 560,140.49 (in words: five
hundred sixty thousand one
hundred forty zloty 49/100),
d) consolidated cash flow statement
for the financial year 2021,
indicating an increase of cash by an
amount of PLN 4,943,383.68 (in
words: four million nine hundred
forty-three thousand three hundred
eighty-three zloty 68/100),
e) consolidated summary of changes
in equity for the financial year 2021,
indicating an increase in equity by

2. Skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
grupy
kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2021,
obejmującego:
a) wybrane dane finansowe,
b) skonsolidowane sprawozdanie
z sytuacji
finansowej
sporządzone na dzień 31 grudnia
2021 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje
sumę: 73 381 060,23 zł (słownie:
siedemdziesiąt
trzy
miliony
trzysta
osiemdziesiąt
jeden
tysięcy sześćdziesiąt złotych
23/100),
c) skonsolidowane sprawozdanie
z całkowitych
dochodów
wykazujące zysk netto za rok
obrotowy 2021 w wysokości 560
140,49 zł (słownie: pięćset
sześćdziesiąt
tysięcy
sto
czterdzieści złotych 49/100),
d) skonsolidowane sprawozdanie
z przepływów pieniężnych za rok
obrotowy
2021
wykazujące
zwiększenie
stanu
środków
pieniężnych o kwotę 4 943
383,68 zł (słownie: cztery miliony
dziewięćset czterdzieści trzy
tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy
5

złote 68/100),
e) skonsolidowane sprawozdanie
ze zmian w kapitale własnym za
rok obrotowy 2021 wykazujące
zwiększenie kapitału własnego
o kwotę 560 140,49 (słownie:
pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto
czterdzieści złotych 49/100 zł),
f) informacje ogólne.

f)

an amount of PLN 560,140.49 (in
words: five hundred sixty thousand
one hundred forty zloty 49/100),
general information.

3. of the Management Board Report on
Company Activities for the financial
year 2021 and the Management Board
report on the activities of the
Company’s group for the financial year
2021 that pursuant to Article 55 Sec. 2a
of the accounting act have been
prepared together in a single
document.

3. Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2021 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Spółki w roku
obrotowym 2021, które zgodnie z art.
55 ust. 2a ustawy o rachunkowości
zostały sporządzone łącznie, w
jednym dokumencie.

The Supervisory Board of the Company, in
accordance with Article 382 § 3 of the Code
of Commercial Companies, to their
knowledge and based on the information and
documents provided by the Management
Board, assesses that the reports specified
above are compliant with the accounting
records, documents as well as with the
factual state and hereby requests their
approval by the General Meeting of
Shareholders.

Rada Nadzorcza Spółki stosownie do art.
382 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
zgodnie ze swoją wiedzą oraz przekazanymi
jej przez Zarząd informacjami oraz
dokumentami, ocenia, że sprawozdania, o
których mowa powyżej, są zgodne z
księgami, dokumentami i stanem faktycznym
i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie.
2. Ocena wniosku Zarządu Spółki w
sprawie pokrycia straty

2. Assessment of the motion of the
Management Board of the Company
regarding covering the loss

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z
wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 3 czerwca
2022 r. w sprawie pokrycia straty z zysków z
lat przyszłych. Rada Nadzorcza Spółki, na
podstawie dostępnych jej danych oraz
dokumentów, pozytywnie ocenia wniosek
Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok
obrotowy 2021 w taki sposób, że kwota
424 541,64
zł
(słownie:
czterysta
dwadzieścia
cztery
tysiące
pięćset
czterdzieści jeden złotych 64/100),zostanie
pokryta w całości z zysków z lat przyszłych.

The Supervisory Board of the Company
familiarized itself with the motion submitted
by the Management Board dated June 2,
2022 regarding covering the loss by the
subsequent
profits.
The
Company's
Supervisory Board, based on the available
data and documents, positively assesses the
Management Board's motion to cover the
loss for the financial year 2021 in such a way
that the amount of PLN 424 541,64 (in
words: four hundred and
twenty-four
thousand, five hundred forty-one zloty
64/100), shall be covered in full from the
6

subsequent profits.
W związku z powyższym, mając na uwadze
dokumenty oraz informacje przekazane
Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
Rada
Nadzorcza
rekomenduje
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
2021 r. w kwocie 424 541,64 zł (słownie:
czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset
czterdzieści jeden złotych 64/100),w całości
z zysków z lat przyszłych, zgodnie z
propozycją zawartą we wniosku Zarządu.

With respect of the above, taking into
account the documents and information
provided to the Supervisory Board by the
Company's Management Board, the
Supervisory Board recommends to the
General Meeting of Shareholders adopting
the resolution on the coverage of loss for the
financial year ended on 31 December 2021
PLN 424 541,64 (in words: four hundred and
twenty-four thousand, five hundred forty-one
zloty 64/100), in full from the subsequent
profits, as recommended in the Management
Board's proposal.

III. RADA NADZORCZA SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2021

III. SUPERVISORY BOARD OF THE
COMPANY IN THE FINANCIAL YEAR
2021
1. Term of Office of the Supervisory
Board of the Company
In accordance with § 17 item 1 a of the
Company's Statute, the Supervisory Board
consists of 5 to 6 members, appointed by the
General Meeting of Shareholders for the
period of joint term of office, lasting 5 (five)
years. The Supervisory Board of the
Company was appointed by the General
Meeting of Shareholders for a joint five-year
term of office, the term of which expires on
June 30, 2026.

1. Kadencja Rady Nadzorczej Spółki
Zgodnie z § 17 ust. 1a Statutu Spółki Rada
Nadzorcza liczy od 5 do 6 członków
powoływanych przez Walne Zgromadzenie
na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć)
lat. Rada Nadzorcza Spółki powołana
została przez Walne Zgromadzenie na
wspólną pięcioletnią kadencję, której termin
upływa 30 czerwca 2026 roku.

2. Skład Rady Nadzorczej Spółki

2. Composition of the Supervisory
Board of the Company
Na dzień 31 grudnia 2021 roku w skład Rady As of 31 December 2021, the Supervisory
Nadzorczej Spółki wchodzili:
Board of the Company consisted of:
1)
2)
3)
4)
5)

Pan Leonhard Graf von Harrach Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Pan Sebastian Popp - Członek Rady
Nadzorczej;
Pan Yorck Richter – Członek Rady
Nadzorczej;
Pan Włodzimierz Parzydło - Członek
Rady Nadzorczej;
Pan Rafał Federowicz - Członek Rady
Nadzorczej.

1) Mr. Leonhard Graf von Harrach
Chairman of the Supervisory Board;
2) Mr. Sebastian Popp - Member of the
Supervisory Board;
3) Mr. Yorck Richter - Member of the
Supervisory Board;
4) Mr. Włodzimierz Parzydło - Member of
the Supervisory Board;
5) Mr. Rafał Federowicz - Member of the
Supervisory Board.
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W trakcie roku obrotowego 2021 r. miały Throughout the financial year 2021 following
miejsce następujące zmiany w składzie changes in the composition of the
Rady Nadzorczej:
Supervisory Board occurred:
1)

2)

3)

4)

1) on June 8, 2021, Mr. Andrzej
Juszczyński, Member of the Supervisory
Board, made a declaration of resignation
from the Supervisory Board;
2) on June 30, 2021 resolutions were
adopted at the Ordinary
General
Meeting as a result of which the
composition of the Supervisory Board of
the Company was changed. As a result
of the election of Members of the
Supervisory Board by voting in groups, in
accordance with Article 385 § 8 of the
Commercial Companies Code, the
mandates of all current members of the
Supervisory Board i.e. Mr. Leonhard
Graf von Harrach, Sebastian Popp,
Andrzej Juszczyński, Konrad Miterski,
Włodziemierz Parzydło, have expired
early;
3) on June 30, 2021, the Supervisory
Board, the third term of office, was
appointed:
Mr. Leonhard Graf von
Harrach – Member of the Supervisory
Board; Mr. Sebastian Popp – Member of
the Supervisory Board, Mr. Yorck Richter
– Member of the Supervisory Board, Mr.
Włodzimierz Parzydło - Member of the
Supervisory
Board,
Mr.
Rafał
Federowicz – Member of the Supervisory
Board,
4) on July 12, 2021 the Supervisory Board
appointed Mr. Leonhard Graf von
Harrach as a Chairman of the
Supervisory Board.

w dniu 8 czerwca 2021 r. Pan Andrzej
Juszczyński, Członek Rady Nadzorczej,
złożył oświadczenie o rezygnacji z
członkostwa w Radzie Nadzorczej;
w dniu 30 czerwca 2021 r. na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
podjęto uchwały w wyniku których
doszło do zmian w składzie Rady
Nadzorczej Spółki. W wyniku wyborów
Członków
Rady
Nadzorczej
w
głosowaniu grupami, zgodnie z art. 385
§ 8 k.s.h., wygasły przed terminem
mandaty wszystkich dotychczasowych
członków Rady Nadzorczej Spółki tj.
Pana Leonhard Graf von Harrach,
Sebastian
Popp,
Andrzeja
Juszyńskiego, Konrada Miterskiego,
Włodzimierza Parzydło;
w dniu 30 czerwca 2021 r. w skład Rady
Nadzorczej, trzeciej kadencji zostali
powołani: Pan
Leonhard Graf von
Harrach – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Sebastian Popp – Członek Rady
Nadzorczej, Pan Yorck Richter –
Członek
Rady
Nadzorczej,
Pan
Włodzimierz Parzydło – Członek Rady
Nadzorczej, Pan Rafał Federowicz –
Członek Rady Nadzorczej;
w dniu 12 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza
powołała
do
pełnienia
funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pana Leonhard Graf von Harrach,
Członka Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej

3. Meetings of the Supervisory Board

W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza
Spółki
odbywała
posiedzenia
przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość oraz

In the financial year 2021 the Supervisory
Board of the Company held meetings by
means of direct remote communication and
adopted resolutions by means of direct
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podejmowała uchwały przy wykorzystaniu remote communication.
środków bezpośredniego komunikowania
się na odległość.
Posiedzenia
Rady
Nadzorczej
z
wykorzystaniem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość odbywały
się co do zasady cyklicznie, raz na miesiąc.
W wyjątkowych przypadkach posiedzenia
odbywały się dwa razy w miesiącu, zaś we
wrześniu z uwagi na sezon urlopowy
posiedzenie Rady Nadzorczej się nie odbyło.
W roku obrotowym 2021 r. posiedzenia
odbyły się w datach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meetings of the Supervisory Board using
means of direct remote communication were
usually held on a regular basis, once a
month. In exceptional cases, the meetings
were held twice a month, and in September,
due to the holiday season, the meeting of the
Supervisory Board was not held. In the
financial year 2021 the meetings were held
on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 marca 2021 r.
7 kwietnia 2021 r.
5 maja 2021 r.
2 czerwca 2021 r.
12 lipca 2021 r
28 lipca 2021 r.
25 sierpnia 2021 r.
6 października 2021 r.
3 listopada 2021 r.
1 grudnia 2021 r.

March 3, 2021
April 7, 2021
May 5, 2021
June 2, 2021
July 12, 2021
July 28, 2021
August 25, 2021
October 6, 2021
November 3, 2021
December 1, 2021

Moreover, the Supervisory Board, held
Ponadto, Rada Nadzorcza odbywała
working gatherings which, did not have a
spotkania o charakterze roboczym, które nie
character of the meetings of the Supervisory
miały charakteru posiedzeń.
Board.
In the financial year 2021 the Supervisory
W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza Board of the Company adopted resolutions
Spółki podejmowała uchwały związane related to the Company activity and
z funkcjonowaniem Spółki oraz ze sprawami corporate matters.
korporacyjnymi.
In 2021, the Supervisory Board voted on 45
Rada Nadzorcza w 2021 r. przeprowadziła resolutions on matters related to the
głosowanie nad łącznie 45 uchwałami z Company’s activity using means of direct
wykorzystaniem środków bezpośredniego remote communication.
porozumiewania
się
na
odległość,
w sprawach dotyczących działalności Spółki.
Apart from that, the Management Board of
Poza tym na posiedzeniach Rady the Company presented its current financial
Nadzorczej Spółki Zarząd przedstawiał jej results as well as information both related to
bieżące wyniki finansowe oraz informacje the currently realized and planned for
zarówno o aktualnie realizowanych lub realization key projects and the most
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planowanych do realizacji kluczowych significant events concerning it at the
projektach,
jak
i
najważniejszych meetings of the Supervisory Board
zdarzeniach dotyczących Spółki.
4. Samoocena Rady Nadzorczej Spółki
Rada
Nadzorcza
dokonała
oceny
działalności w 2021 r. na podstawie
dokumentów
dot.
działalności
Rady
Nadzorczej w 2021 r. W okresie
sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki
działała kolegialnie. W roku obrotowym 2021
Członek Rady Nadzorczej Spółki został
delegowany do pełnienia określonych
czynności nadzorczych. Obrady Radu
Nadzorczej odbywały się na posiedzeniach
organizowanych
przy
wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość. Dodatkowo podejmowano
uchwały przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na
odległość. Z przedstawionych Radzie
Nadzorczej dokumentów i informacji, wedle
najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej Spółki
drugiej i trzeciej kadencji, wynika, że nadzór
był wykonywany zgodnie z postanowieniami
Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych.
IV. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z
UWZGLĘDNIENIEM
OCENY
SYSTEMÓW
KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM
1. Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym
2021
Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny
sytuacji Spółki w oparciu o informacje
dostarczane przez Zarząd Spółki oraz jej
pracowników, stosownie do art. 382 § 4
Kodeksu spółek handlowych.

W roku 2021 r. Spółka utrzymała pozycję
lidera na dynamicznie rozwijającym się
krajowym rynku miejskich systemów
rowerowych.

4. Self-assessment of the Supervisory
Board of the Company
Supervisory Board evaluated the activity in
2021 on the basis of the documents
concerning the activities of the Supervisory
Board in 2021. Within the reporting period,
the Supervisory Board acted collectively. In
the financial year 2021, the Member of the
Supervisory Board of the Company was
delegated to perform specific supervisory
activities. The sessions were held during the
meetings organized by means of direct
remote communications. Additionally, the
resolutions were adopted by means of direct
remote communications. The documents
and information presented to the Supervisory
Board, and to the best knowledge of the
Supervisory Board of the second and third
term, show that the supervision was
performed in accordance with the provisions
of the Statute and the Commercial
Companies Code.
IV.
ASSESSMENT
OF
COMPANY
SITUATION, IN CONSIDERATION OF THE
ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROL
AND RISK MANAGEMENT SYSTEMS
1. Assessment of Company standing in the
financial year 2021
The Supervisory Board of the Company
performed an assessment of the Company's
standing on the basis of information
delivered to it by the Management Board of
the Company and its employees, in
accordance with Article 382 § 4 of the Code
of Commercial Companies.
In 2021 the Company continued to maintain
the position of a leader on a dynamically
developing country market of urban bike
systems.
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W związku z istotnymi problemami
płynnościowymi oraz zakumulowaniem
zobowiązań znacząco przekraczających
możliwości
spłaty
w
terminach
przewidzianych umowami, powstał stan
zagrożenia niewypłacalnością Spółki w
rozumieniu art. 6 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 15
maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U. z 2020 r. poz. 814), co skutkowało
złożeniem w dniu 19 maja 2020 r. wniosku o
otwarcie przyśpieszonego postępowania
układowego. W dniu 2 czerwca 2020 r. na
mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla
ms.t. Warszawy w Warszawie XVIII
Wydziału
Gospodarczego,
otwarto
przyśpieszone postępowanie układowe
Spółki,
co
umożliwiło
rozpoczęcie
intensywnych działań zmierzających do
restrukturyzacji
zobowiązań,
poprawy
struktury bilansowej i płynności oraz
optymalizacja kosztowa. Przyśpieszone
postępowanie układowe trwało przez cały
rok obrotowy 2021 r. a do dnia sporządzenia
niniejszego Sprawozdania nie zostało
ukończone.

In view of significant liquidity problems and
the accumulation of liabilities significantly
exceeding the repayment capacity within the
time limits provided in the contracts, the
Company’s insolvency status within the
meaning of Articles 6 item 1 and 3 of the
Restructuring Law Act of 15 May 2015 (Dz.U.
Journal of Laws 2020 item 814) arose,
resulting in the filing of an application for the
opening
of
accelerated
compulsory
proceedings. On June 2, 2020 based on
decision of the District Court for capital city of
Warsaw in Warsaw, XVIII Business Division,
the accelerated compulsory proceedings
was opened, thanks to which arose
possibility of to start intensive actions aimed
at restructuring liabilities, improving the
balance sheet structure and liquidity as well
as costs optimization. The accelerated
compulsory proceedings lasted throughout
the financial year of 2021 and by date of
preparation of this Report, it has not been
completed.

Stosownie do art. 382 § 3 KSH, Rada
Nadzorcza
Spółki
dokonała
oceny
sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2021, jak
również skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i
sprawozdania
z
działalności
grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 r. pod kątem
ich zgodności z księgami i dokumentami
oraz stanem faktycznym przedstawionym
przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza Spółki
stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek
handlowych oceniła, że sprawozdania, o
których mowa powyżej, są zgodne z
księgami, dokumentami i stanem faktycznym
przedstawionym Radzie Nadzorczej i na tej
podstawie
zarekomendowała
ich
zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne

In accordance with Article 382 § 3 of the
Code of Commercial Companies, the
Supervisory Board of the Company
evaluated the financial report of the
Company for the financial year 2021, the
Management Board Report on Company
Activities for the financial year 2021 and the
consolidated financial report of the
Company’s group for the financial year
ended on 31 December 2021 and the report
on the Company’s group activities for the
financial year ended on 31 December 2021,
in terms of their compliance with the
accounts, documents and the factual state
presented to the Supervisory Board by the
Company's Management Board. The
Supervisory Board of the Company,
pursuant to Article 382 § 3 of the Code of
Commercial Companies, assessed that the
reports specified above are compliant with
the accounts, documents and factual state
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Zgromadzenie Spółki. Rada Nadzorcza
Spółki zbadała również wniosek Zarządu
Spółki w sprawie pokrycia straty za rok
obrotowy 2021. Rada Nadzorcza, na
podstawie dostępnych jej informacji oraz
dokumentów, dokonała pozytywnej oceny
ww.
wniosku
i
zarekomendowała
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia
straty w całości z zysków z lat przyszłych

presented to the Supervisory Board and on
these basis thereby recommended their
approval by the General Meeting of
Shareholders of the Company. The
Supervisory Board of the Company further
investigated the motion of the Management
Board regarding covering the loss for the
financial year 2021. The Supervisory Board,
on the basis of available data and
documents,
conducted
a
positive
assessment of the above stated motion and
recommended to the General Meeting of
Shareholders of the Company adopting a
resolution regarding covering the loss in its
entirety from the subsequent profits.

2. Ocena systemów kontroli wewnętrznej
oraz zarządzania ryzykiem
W Spółce nie istnieją sformalizowane
procedury
oraz
jednostki
kontroli
wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.
System kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem był w 2021 roku realizowany przez
Zarząd.
W
ramach
kontroli
nad
sprawozdawczością Zarząd Spółki, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
poddaje
sprawozdania
finansowe
odpowiednio badaniu przez niezależnego
biegłego rewidenta. Wyboru niezależnego
audytora dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

2. Assessment of internal control and risk
management systems
There are no formalized procedures or
entities of internal control and risk
management in place in the Company.
Internal control and risk management system
in 2021 was realized by the Management
Board. In the framework of the control of the
reporting
standards,
the
Company
Management Board, in accordance with the
binding provisions of the law subjects the
financial report, adequately to the audit of an
independent expert auditor. The selection of
an expert auditor is made by the Supervisory
Board of the Company.

______________________________
Leonhard Graf von Harrach
Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board

______________________________
Sebastian Popp
Członek Rady Nadzorczej/ Member of the Supervisory Board
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Meik Bruhs
Członek Rady Nadzorczej/ Member of the Supervisory Board

______________________________
Benedikt Schnabel
Członek Rady Nadzorczej/ Member of the Supervisory Board

______________________________
Lisa Booth
Członek Rady Nadzorczej/ Member of the Supervisory Board
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