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Sprawozdanie z przeirzystoSci
Zakfadu Badari Finansowych,,Kryte/'Sp6fka z ograniczonq odpowiedzialno5ciq
z wykonywanej dzialalnoici rewizyjnej w jednostkach zaufania publicznego
za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.L2.2OL7

Tarzqd Zaktadu Badai Finansowych ,,Kryter" Sp6tka z o.o., dziatajqc na podstawie art. 13

Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego

i

Rady (UE) nr 53T2OL4 z dnia 16 kwietnia

w sprawie szczeg6lowych wymog6w dotyczAcych ustawowych badaf sprawozdad
finansowych jednostek interesu publicznego oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o
201,4 r.

biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2O!7 roku
poz. L089), przedstawia co nastqpuje:
1

L.

Informacje dotyczqce formy organizacyjno- prawnej oraz struktury wfasnofciowej.
Zakfad Badar{ Finansowych ,,Kryter" Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnoSciq zostala

L992 roku, wpisana zostata do Krajowego Rejestru Sqdowego
prowadzonego w Sqdzie Rejonowym dla Wroclawia Fabrycznej Vl pod numerem

utworzona

w

000118468.

Sp6fka zostata wpisana na listq podmiot6w do badania sprawozdari finansowych
uchwafq Prezydium Krajowej Rady Biegfych Rewident6w nr R-9W2 z dnia 28
paldziernika t992 r. pod numerem 72. Zgodnie ze zmianq ustawy o bieglych
rewidentach w roku t994, dokonano ponownej rejestracji - wpis do rejestru nastqpil
zgodnie z Uchwafq Krajowej Rady Biegtych Rewident6w nr t24/6WS z dnia 26 wrze6nia
1995 r. pod numerem 837.
Kapitat zaktadowy zostat objqty przez trzy osoby fizyczne. Wsp6lnikami Sp6fki jest
dw6ch biegtych rewident6w i adwokat.
Zaklad Bada6 Finansowych ,,Kryter" sp. z o.o. nie nale2y do sieci.

2.

Opis struktury zarzqdzania.
Orga

na

mi

Sp6tki j est Zgro

m adzen i e Wsp6 | n i k6w oraz

Tarzqd Sp6tki sktada siq obecnie
Wsp6lnik6w.

z2

Zarzqd.

os6b powofanych przez Zgromadzenie

W skfad Zarzqdu wchodzq:

Teresa Niedbat-Brytka - Prezes Zarzqdu, wpisana do rejestru biegtych rewident6w
Krajowej lzby Biegfych Rewident6w pod nr 2728;

Alicja Garbaliriska

-

Wiceprezes Zarzqdu, wpisana do rejestru bieglych rewident6w
Krajowej lzby Biegfych Rewident6w pod nr 957.

W 2Ot7 roku nie byto zmian w sktadzie Zarzqdu.

3.

Opis systemu wewnqtrznej kontroli jakofci oraz skutecznoSci jego funkcjonowania.

System kontroli jako6ci w Sp6lce opracowany zostat w oparciu o zasady wewnqtrznej

kontroli jako5ci zawarte

w

Miqdzynarodowych Standardach Kontroli iakoici nr l"
(IAASB) -,,Kontrola jako6ci firm przeprowadzajqcych badania i przeglqdy sprawozdari
finansowych oraz wykonujqcych inne zlecenia usfug atestacyjnych i pokrewnych"
MSKJ 1.

Celem opracowania jest zapewnienie odpowiedniej jako6ci Swiadczonych ustug
przestrzega n ie sta n d a rd6w rewizj i fin a n sowej.
Na system kontroli jako6ci prac rewizyjnych funkcjonujqcy w Sp6tce sktadajq siq:
- uznanie odpowiedzialnoici kierownictwa za jako6i w firmie;
- wymogi etyczne, w szczeg6lnoSci przestrzeganie zasad niezale2no5ci;
- zasady przyjmowania zlecef oraz kontynuacji wsp6lpracy z klientem;
- procedury zatrudniania pracownik6w;

i

- zasady kontrolijako6ci przy realizacji czynnoSci rewizji finansowej;

- monitorowanie systemu kontroli jako6ci.

kontrolijako5ci skutecznie
zapewnia odpowiedniq jakoSi wykonywanych przez Sp6tkq czynno6ci rewizji
finansowej, jest w petni zgodny z odpowiednimi wymogami zasadami etyki, krajowymi
standardami rewizji finansowej, przepisami prawa oraz warunkami okre6lonymi w
Zarzqd Sp6tki o5wiadcza, 2e stosowany wewnQtrzny system

u

mowie ze zleceniodawcq.

\
4.

Informacja o przeprowadzonych kontrolach w zakresie systemu zapewnienia jako5ci
przeprowadzona przez Krajowq Komisjq Nadzoru.
Kontrola ze strony Krajowej Komisji Nadzoru zostafa przeprowadzona w sierpniu 2015
roku, kt6ra zakor{czyta siq bez zgloszenia zastrze2ef i uwag.

5.

Wykaz jednostek zainteresowania publicznego, dla kt6rych wykonywano czynno6ci
rewizjifinansowej w roku obrotowym 2OL7:
Fast Finance S.A. z siedzibq we Wroclawiu.

Badanie sprawozdania finansowego jednostki zainteresowania publicznego (firmy Fast
Finance S.A.) byfo przeprowadzone po raz drugi.
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6.

O6wiadczenie

o

stosowanej przez Sp6tkq polityce

w

zakresie zapewnienia

niezaleinoSci.

Zakfad Badafi Finansowych ,,Kryter" sp.

z o.o.

przyjqta politykq zapewnienia

niezale2noici zgodnq z obowiqzujqcymi przepisami prawa.
Przy wykonywaniu czynnoSci rewizji finansowej kluczowy biegly rewident, inne osoby
uczestniczQce

w czynno5ciach rewizyjnych oraz Tarzqd Sp6fki sktadajq oiwiadczenie o

niezale2noSci na dzieri zawarcia umowy oraz zakof czenia czynno5ci rewizyjnych.
O5wiadczenia skfadane sq odrqbnie dla ka2dej umowy.

7.

O5wiadczenie o stosowanej polityce w zakresie doskonalenia zawodowego bieglych

rewident6w.
Sp6fka stosuje nastqpujqce zasady w zakresie doskonalenia zawodowego biegfych
rewid ent6w zatru d n ionych o raz biegtych rewid e nt6w wsp6f pracuj qcych :
- udziat w szkoleniach obligatoryjnych zgodnie z obowiqzujqcymi zasadami;
- udziat w szkoleniach zewnqtrznych;
- spotkania majqce na celu wymianq do6wiadcze6, konsultacji oraz informacji i dyskusji
o nowych przepisach;
- zapewnienie dostqpu do aktualnych przepis6w prawa, literatury oraz wydawnictw
internetowych.

8. fnformacia o osiqgniqtych w

roku 20L7 przychodach z podzialem na poszczeg6lne

czynnofci rewizji finansowej:
przychody ze sprzeda2y ustug

kwota 293.600,00 zf

w tym:

- przychody z badania ustawowego rocznych
i skonsolidowanych sprawozdari fi na nsowych
jednostek interesu publicznego

kwota 60.000,00 zt
- przychody z badania rocznych i skonsolidowanych
sprawozdaf finansowych innych jednostek kwota 188.600,00 zl
- przychody z dozwolonych ustug niebqdqcych
badan iem sprawozda ri finansowych 6wiadczonych

na rzeczjednostek badanych przez biegtego

rewidenta lub firmq

audytorskq

kwota

45.000,00 zl
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9.

Zasady wynagradzania kluczowych bieglych rewident6w.

Kluczowi biegli rewidenci wykonujq czynno5ci rewizji finansowej w oparciu o umowy
cywilno-prawne. Wysokodi wynagrodzenia ustalana jest odrqbnie dla ka2dej umowy.
Zarzqd Sp6lki wykonuje czynnoSci na zasadzie powotania i otrzymuje wynagrodzenie
ryczattowe w wysoko6ci usta lon ej przez Zgromadzen ie Wsp6

|

n

i

k6w

10. Osoba odpowiedzialna za sporzqdzenie niniejszego sprawozdania:
Prezes Zarzqdu Teresa

N

ied bat-Brylka.

Wrociaw, 30 kwietnia 2018 roku
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