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Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021. 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Firma: One Solution Spółka Akcyjna 

Siedziba: Płock 

Adres: Ul. Popłacińska 18, 09-402 Płock 

NIP: 5213713933 

REGON: 363093701 

KRS: 0000588729 

Adres poczty elektronicznej: biuro@onesolutionsa.pl 

Adres strony internetowej: www.onesolutionsa.pl 

 
One Solution S.A. („Spółka”) została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 listopada 2015 r. Podstawowym przedmiotem 

działalności Spółki, odzwierciedlonym w systemie ewidencji REGON jest pozostała finansowa działalność 

usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, w wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD. 

64.99.Z)  

 

Rada Nadzorcza One Solution S.A. z siedzibą w Płocku działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych 

oraz Statutu Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności 

Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań 

Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także przekazywanie 

Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. 

 

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU 

 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki One Solution S.A. 

wchodzili: 

1. Mirosław Zygmunt Roguski – w okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.  

2. Anna Sieczka – w okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

3. Alicja Kijek – w okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

4. Wiktor Kwasek – w okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. 

5. Kamil Wawruch- w okresie od 01.01.2021r. – 31.12.20201r. 

 
 
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 
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3. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2021 ROKU 

 
W roku obrotowym 2021 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza odbyła 
posiedzenia oraz podejmowała uchwały w trybie pisemnego głosowania oraz trybie obiegowym, 
w szczególności w następujących kwestiach:  
 

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2020 

• zwiększenia honorarium dla Prezesa Zarządu 
 

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki w 2021 roku układała się prawidłowo oraz 
że Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o stanie Spółki i podejmowanych działaniach. 

 

4. OCENA SPRAWOZDAŃ ZA 2021 ROK  

Stosownie do przepisów art. 382 §2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza One Solution S.A. 
zbadała: 
 
➢ Sprawozdanie Zarządu z działalności One Solution S.A. w roku obrotowym 2021; 

➢ Sprawozdanie finansowe One Solution S.A. za rok obrotowy 2021 obejmujące: 

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

• Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów 
zamyka się sumą 15.890.961,28 zł. 

• Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący 
zysk netto w 36.491,33 zł, 

• Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36 491,33 zł 

• Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty -430.633,77 zł, 

• Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 
 
Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z: 
 
➢ Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, 

sporządzone przez Kancelarię Biegłego Rewidenta Tomasza Włodarczyka, ul. Piaski Zamiejskie 118, 
08-110 Siedlce wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4239. 

 
Rada Nadzorcza  po zapoznaniu się w wyżej wymienionymi dokumentami i dokonaniu ich analizy:   
 
➢ stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 zostało sporządzone zgodnie 

z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz że dane finansowe są rzetelne, prawidłowe 
i rzeczywiste i  zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów, 

➢ stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku zostało sporządzone zgodnie 
z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym oraz zawierają niezbędne, syntetyczne 
informacje dotyczące funkcjonowania Spółki. 

 

 



 

4 

 

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: 
 

• zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności One Solution S.A. w roku 2021; 

• zatwierdzenie Sprawozdania finansowego One Solution S.A. za rok obrotowy 2021; 

• podjęcie uchwały w przedmiocie o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 
obrotowym 2021; 

• udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 

 

 
 
Podpisy członków Rady Nadzorczej:  
 
 
 

1. Mirosław Roguski    ______________________________________ 
 
 
 
2. Alicja Kijek      ______________________________________ 
 

 

 

3. Anna Sieczka      ______________________________________ 
 
 
 
4. Wiktor Kwasek      ______________________________________ 
 
 
 
5. Kamil Wawruch     ______________________________________ 

 
 


