
 

 

Informacja o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdao finansowych 

  

  

W Spółce nie wprowadzono szczególnej reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdao finansowych i w tym zakresie w Spółce stosowane są obowiązujące przepisy 

prawa. § 23 pkt g) Statutu nadaje Radzie Nadzorczej wyłączne kompetencje w zakresie wyboru 

biegłego rewidenta Spółki.   

  

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdao finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. nr 

77 poz. 649) biegły rewident nie może wykonywad czynności rewizji finansowej w tej samej spółce 

publicznej w okresie dłuższym niż pięd lat. Po upływie co najmniej dwóch lat biegły rewident może 

ponownie dokonad czynności rewizji finansowej w tej samej spółce publicznej.  

  

W poprzednich latach Spółka korzystała w usług Kancelarii Biegłych Rewidentów „Aktywa” Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu, al. Gen. Józefa Hallera 84/1, 53-203 Wrocław, wpisanej na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdao finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych 

Rewidentów pod nr 513. W latach 2011-2015 Kancelaria Aktywa dokonała badao rocznych 

sprawozdania finansowych Spółki za rok obrotowy odpowiednio 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 oraz 

przeglądów sprawozdao finansowych za I półrocze odpowiednio 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku.  

  

W 2016 roku Spółka zawarła umowę z Zakładem Badao Finansowych "Kryter" Sp. z o.o.  z siedzibą we 

Wrocławiu, pl. Wolności 9/3, 50 -071 Wrocław, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do 

badania sprawozdao finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 837 

(„ZBF Kryter”) na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za 

okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Zakład Badan Finansowych „Kryter” Sp. z o.o.  

wykonała badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok.  

Następnie w latach 2016 i 2017  roku Spółka zawarła z Zakładem Badao Finansowych "Kryter" Sp. z 

o.o.  umowy na przeprowadzenie przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r., na badanie jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za 2016 r., na przeprowadzenie przeglądu półrocznego jednostkowego i 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r. 

 

W 2018 roku Spółka zawarła z Biurem Obrachunkowym Wylegała Teresa z siedzibą w Gorzowie 

Wielkopolskim, Dąbroszyoska 50, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisanym na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdao finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych 

Rewidentów pod nr 731, umowę o przeprowadzenie badania rocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego FAST FINANCE S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej FAST FINANCE S.A. odpowiednio za 2017 i 2018 rok. W dniu 20 października 2018 roku 

Spółka otrzymała od Biura Rachunkowego Wylegała Teresa oświadczenie o wypowiedzeniu w dniu 20 

października umowy o umowę o przeprowadzenie badania rocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego FAST FINANCE S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej FAST FINANCE S.A. za 2018 rok. 



 

W 2019 roku Spółka zawarła z Firmą Audytorską INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. 

Radzikowskiego 27 lok. 03, 31-315 Kraków, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 529 Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów, umowę o przeprowadzenie badania rocznego jednostkowego 

sprawozdania finansowego FAST FINANCE S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej FAST FINANCE S.A. odpowiednio za 2017 i 2018 rok. 


