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Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Informacje ogólne
Rada Nadzorcza Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktien-
gesellschaft podczas regularnych posiedzeń oraz w formie pi-
semnych i ustnych sprawozdań była na bieżąco i wyczerpująco 
informowana przez Zarząd w roku obrotowym 2021 o waż-
nych transakcjach, przebiegu działalności oraz o sytuacji eko-
nomicznej i finansowej Grupy i jej spółek, włącznie z uwzględ-
nieniem dalszego rozwoju sytuacji, a także prawidłowo 
wypełniała wszystkie należące do niej z mocy ustawy, statutu 
spółki i regulaminu Rady Nadzorczej obowiązki i funkcje kon-
trolne. W szczególności Rada Nadzorcza nadzorowała Zarząd 
w zakresie kierowania przedsiębiorstwem i nabrała przekona-
nia o prawidłowości jego działań zarządczych. Ponadto Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej regularnie kontaktował się z 
Prezesem Zarządu i jego zastępcą, aby w ramach aktywnego 
wsparcia wspólnie oceniać i omawiać oraz dyskutować przede 
wszystkim o kwestiach związanych ze strategią, rozwojem 
działalności w przyszłości i zarządzaniem ryzykiem w przed-
siębiorstwie. Jednym z głównych tematów poruszanych na po-
siedzeniach Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 był w 
szczególności ekonomiczny wpływ pandemii Covid-19 na or-
ganizację, na jej krótko- i średnioterminowy rozwój oraz na 
wynikające z tej sytuacji konieczne decyzje strategiczne. Czę-
stym i stałym tematem posiedzeń Rady Nadzorczej była dyna-
mika przychodów ze sprzedaży i osiąganych wyników, analiza 
płynności oraz sytuacja finansowa spółki.

Spółka uznała zarówno austriacki Kodeks Ładu Korporacyj-
nego (ÖCGK), jak również polski kodeks „Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW 2021“ (Best Practice). Rada 
Nadzorcza przyjęła określone w tych dokumentach kompeten-
cje i zakres odpowiedzialności w kontekście kontynuacji i dal-
szego rozwoju odpowiedzialnego i zrównoważonego kierowa-
nia przedsiębiorstwem. Statut Spółki oraz regulaminy Zarządu 
i Rady Nadzorczej są dostosowywane do zmian w przepisach 
prawa, jeśli wystąpi taka konieczność. Odchylenia od pojedyn-
czych zasad ładu korporacyjnego ÖCGK lub polskich Best 
Practice związane są ze strukturą firmy lub dotyczą polskich 
zasad, które nie są spełniane w związku z kierowaniem się w 
pierwszej kolejności regułami austriackimi. 

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w 
KLDNǨ��ǨXPVBŸLD@Ǩ����ǨP��ǨR@LDǨoDL@ǨoHěFFǨVHFT@ƍ@ǨXJQP@L@ǨKHǨ
Rady Nadzorczej jako jej nowy członek.

W roku obrotowym 2021 odbyło się łącznie pięć posiedzeń 
Rady Nadzorczej (częściowo w formie stacjonarnych posie-
dzeń, a częściowo w formie wideokonferencji ze względu na 
ograniczenia prawne spowodowane Covid-19), na których 
każdorazowo podejmowano niezbędne uchwały. Wszyscy 
członkowie RN spełniali wymogi w zakresie minimalnej obec-
ności. 

Raport na temat wynagrodzeń został rozpatrzony przez Radę 
Nadzorczą Społki i zatwierdzony w czerwcu 2021 r. uchwałą 
podjętą na piśmie.

Komisje
Rada Nadzorcza wybrała spośród swoich członków trzy komi-
sje stałe, tj. Komisję Audytorską, Komisję Projektową i Komi-
sję Kadrową. Nie utworzono odrębnej Komisji Strategicznej; 
agendy w tym zakresie określa Rada Nadzorcza w pełnym skła-
dzie. Członkowie Komisji wybierani są odpowiednio na okres 
swojej kadencji jako członkowie Rady Nadzorczej. Każda Ko-
misja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i 
jego zastępcę. W razie potrzeby możliwe jest stworzenie 
składu komisji adhoc. Uchwały podjęte w komisjach były po-
nownie wyjaśniane i szczegółowo omawiane na kolejnych po-
siedzeniach RN.

Komisja Audytorska
Rada Nadzorcza powołała zgodnie z przepisami prawa i regu-
laminem RN komisję stałą w celu kontroli i przygotowania za-
twierdzenia sprawozdania finansowego (zapoznanie się ze 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym), propozycji 
podziału zysku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i 
Grupy (Komisja Audytorska). Komisja Audytorska, poza in-
nymi obowiązkami, które nakładają na nią przepisy o spółkach 
akcyjnych, zbadała także skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe z pomocą biegłego rewidenta odpowiedzialnego za bada-
nie na podstawie udzielonego zlecenia i złożyła propozycję wy-
boru biegłego rewidenta oraz złożyła w tej kwestii raport 
Radzie Nadzorczej. Pan dr Aistleitner przejął w grudniu 2021 
r. przewodniczenie Komisji Audytorskiej od pana Korpa, po-
nieważ zgodnie z nowymi polskimi zasadami „Dobrych Prak-
tyk Spółek Notowanych na GPW 2021“ określonymi w pkt. 
2.9. przewodniczącym komisji i przewodniczącym Rady Nad-
zorczej nie powinna być ta sama osoba. Pan dr Aistleitner stoi 
zatem na czele Komisji Audytorskiej i podobnie jak jego za-
stępca, pan Korp, dysponuje specjalistyczną wiedzą i praktycz-
nym doświadczeniem w dziedzinie finansów, rachunkowości i 
sprawozdawczości (ekspert ds. finansów). Oprócz przewodni-
czącego i jego zastępcy w skład Komisji Audytorskiej wchodzi 
jeszcze jeden członek Rady Nadzorczej, który zgodnie z regu-
laminem RN jest niezależny.

W roku obrotowym 2021 odbyły się dwa posiedzenia Komisji 
Audytorskiej. 

Komisja Projektowa
Rada Nadzorcza zgodnie z regulaminem powołała komisję 
stałą odpowiedzialną za kontrolę i akceptację transakcji wyma-
gających zgody, o której mowa w § 95 ust. 5 AktG i w regula-
minie Zarządu, jeżeli łączne koszty transakcji nie przekraczają 
kwoty 50 000 000,00 EUR (pięćdziesiąt milionów euro) (Ko-

WARIMPEX RAPORT FINANSOWY 2021 



sprüfungsgesellschaft m.b.H. jako biegłego rewidenta Spółki i 
Grupy za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2022 r.

Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi, członkom kadry kierow-
niczej i pracownikom Grupy Warimpex za ich pracę i zaanga-
żowanie w mijającym roku, w szczególnie trudnych warunkach 
wynikających z pandemii. 

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania skupiamy się 
na wpływie konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz wynikających 
z niego konsekwencjach gospodarczych i humanitarnych, któ-
rych pełnego zakresu oddziaływania nie można jeszcze ocenić. 
Warimpex i wszyscy jego pracownicy mają nadzieję, że uda się 
jak najszybciej przywrócić pokój i zapobiec dalszym niepo-
trzebnym cierpieniom.

Rada Nadzorcza uważa, że Spółka ze swoim doświadczonym 
Zarządem i sprawdzonym zespołem jest dobrze przygoto-
wana, aby poradzić sobie także ze średnio- i długofalowymi 
konsekwencjami wywołanymi kryzysem ukraińskim i życzy 
Spółce dalszych sukcesów. 

Wiedeń, kwiecień 2022 roku

Dkfm. Günter Korp
Przewodniczący Rady Nadzorczej
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misja Projektowa). Jeżeli łączne koszty planowanej transakcji 
przekraczają powyższą wartość, do zbadania i akceptacji ta-
kich transakcji zobowiązana jest Rada Nadzorcza w całości. Na 
czele Komisji Projektowej stoi członek RN pan Harald We-
ngust, a jej członkami są ponadto dwaj inni członkowie RN – 
niezależni zgodnie z regulaminem RN.

W roku obrotowym 2021 Komisja Projektowa podjęła w try-
bie pisemnym cztery uchwały, w tym dwie w związku z finan-
sowaniem biurowca Avior Tower, jedną w sprawie finansowa-
nia zakupu udziałów w spółce projektowej dla Jupiter Tower 
oraz uchwałę dotyczącą zakupu udziałów wraz z pożyczką 
udziałowca w AO Avielen A.G. od akcjonariusza mniejszo-
ściowego. 

Komisja Kadrowa
Rada Nadzorcza zgodnie z regulaminem RN powołała komisję 
stałą odpowiedzialną za kwestie personalne między Spółką i 
Zarządem (wynagrodzenie, propozycje dot. objęcia wolnych 
mandatów członków Zarządu oraz planowanie sukcesji). Na 
czele Komisji Kadrowej stoi Przewodniczący RN, pan Günter 
Korp, a jej członkami są ponadto dwaj inni członkowie RN – 
niezależni zgodnie z regulaminem RN. 

W roku obrotowym 2021 nie odbyło się żadne posiedzenie Ko-
misji Kadrowej. 

Roczne i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i skon-
solidowane sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane 
sprawozdanie z działalności na dzień 31 grudnia 2021 zostały 
zbadane przez Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
m.b.H.. Ostateczny wynik badania nie dał podstaw do zastrze-
żeń. Spełniono całkowicie przepisy prawa i możliwe było wy-
danie opinii biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.

Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze skonsolido-
wanym sprawozdaniem z działalności (w tym skonsolidowany 
raport niefinansowy) oraz raport w zakresie Ładu Korporacyj-
nego zostały szczegółowo rozpatrzone przez Komisję Audy-
torską po przedstawieniu obszernego ustnego sprawozdania 
przez biegłych rewidentów oraz przedłożone Radzie Nadzor-
CVBUǨKHǨ@GCBRT@CUDǨL@ǨRHFDBKVBLDNǨXǨKLDNǨ��ǨGXDBTLD@Ǩ����ǨP�Ǩ
Rada Nadzorcza zbadała sprawozdanie finansowe, sprawozda-
nie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności (w 
tym skonsolidowany raport niefinansowy) oraz raport w zakre-
sie Ładu Korporacyjnego i zaakceptowała, a tym samym za-
twierdziła sprawozdanie finansowe. Komisja Audytorska prze-
kazała również Radzie Nadzorczej informację o swojej 
propozycji powołania spółki Ernst & Young Wirtschaft-
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