OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
do opinii rewidenta Pani Rozali Klimowicz z Firmy Audytorskiej POL-TAX Spółki z o.o.
z siedzibą w Warszawie zawartych w:
1. Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za 2021 rok,
2. Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2021 rok Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A.
w restrukturyzacji
W dniu 02.05.2022 r. Firma Audytorska POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wydała
sprawozdania z badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2021 Fast Finance S.A. w restrukturyzacji. W ocenie firmy
audytorskiej sprawozdania finansowe Spółki:
•
przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej Grupy
kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów
pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
•
są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem,
•
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)
Firma audytorska wyraziła opinię bez zastrzeżeń przy czym zwróciła uwagę:
- w zakresie rocznego sprawozdania finansowego:
co do znacznej niepewności związanej z kontynuacją działalności gospodarczej z uwagi na
ujemne kapitały własne w kwocie (-) 41 402 058, 22 zł., w tym stratę netto za rok obrotowy w
kwocie (-) 923 628, 68 zł.
- w zakresie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego:
co do znacznej niepewności związanej z kontynuacją działalności gospodarczej z uwagi na
ujemne kapitały własne w kwocie (-) 36 944 984,03 zł., w tym stratę netto za rok obrotowy w
kwocie (-) 506.502,07 zł.
Zarząd Spółki przedstawia następujące stanowisko co do przedstawionej opinii biegłego
rewidenta :
Zarząd Spółki w proponowanym porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia wniesie
o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do
treści art. 397 k.s.h.. Zarząd stoi na stanowisku, że układ zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w
ramach postępowania restrukturyzacyjnego, realizacja jego postanowień wywrze korzystne
skutki zarówno dla Spółki, jej akcjonariuszy, jak i wierzycieli, dlatego Spółka powinna
kontynuować działalność. Zarząd będzie podejmował wszelkie działania mające na celu
zrealizowanie zapisów układu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy .
Ponadto Zarząd wskazuje, że Spółka zawiązała szereg rezerw celem zabezpieczenia roszczeń
Wierzycieli Spółki objętych postępowaniami sądowymi. Jednakże w razie uzyskiwania

korzystnych rozstrzygnięć Spółka będzie systematycznie rozwiązywać utworzone rezerwy, co zaś
będzie miało przełożenie na wyniki finansowe Spółki.
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