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INFORMACJA PRASOWA
GRANT THORNTON ZAKOŃCZYŁ AUDYT CINKIARZ.PL
Spółka Cinkciarz.pl przeszła pomyślnie audyt finansowy, organizacyjny oraz
informatyczny za lata 2010-2012, przeprowadzony przez firmę Grant Thornton
Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. – jedną z czołowych firm audytorsko-doradczych w Polsce,
członka globalnej organizacji Grant Thornton International Ltd.
W ramach audytu finansowego Grant Thornton przeprowadzono ekspercką kontrolę Spółki
Cinkciarz.pl pod względem finansowym, organizacyjnym i informatycznym, wycenę jej majątku
oraz dogłębną analizę perspektyw rozwoju firmy. Badanie sprawozdań finansowych pod kątem
rzetelności i jasności przedstawionych danych zwiększa przejrzystość działań kantoru
Cinkciarz.pl w oczach jego klientów oraz kontrahentów. Umożliwia także podejmowanie
strategicznych decyzji biznesowych.
Dobrowolnie poddanie działalności Spółki Cinkciarz.pl audytowi przez ekspertów z Grant
Thornton, stanowi świadome narzędzie polityki finansowej firmy.
„Wiarygodność firmy w oczach naszych klientów jest dla nas najważniejsza. Wszystko
zaczyna się i koncentruje na Kliencie i jego zaufaniu do naszego kantoru. Klient wymaga od
nas bezbłędnej usługi, jednocześnie żądając zerowego ryzyka. Chcąc ich zapewnić o
wiarygodności naszej firmy, o transparentności naszych usług, o standardach na światowym
poziomie, zdecydowaliśmy się na poddanie się audytowi przez niezależną firmę świadczącą
usługi w tym zakresie. Grant Thornton był dla nas wyborem oczywistym. Do oficjalnego
poddania się audytom zobligowani jesteśmy dopiero od 2014 r. Jednak nasz kantor
funkcjonuje na rynku znacznie dłużej, dlatego również wcześniejsze lata naszej działalności
chcieliśmy poddać wiarygodnej ocenie” – mówi Marcin Pióro, Prezes Zarządu Cinkciarz.pl.
Spółka Cinkciarz.pl będzie audytowana przez Grant Thornton również w latach kolejnych.
Bezpieczne transakcje
Wymiana walut przez Cinkciarz.pl niweluje ryzyko związane z obrotem gotówkowym otrzymania fałszywych banknotów, narażenia się na kradzież, błędnego przeliczenia gotówki,
bądź jej zgubienia. Wszystkie transakcje odbywają się za pomocą przelewów z rachunków
bankowych. Połączenia z serwisem są szyfrowane 256-bitowym kluczem szyfrowania
transmisji (TRUSTED SSL). Ponadto kluczowe procesy w kantorze Cinkciarz.pl wymagają
autoryzacji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysyłany na skrzynkę e-mail klienta, a jego
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dane wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji procedur związanych z wymianą walut.
Przejrzystość i wiarygodność gwarantuje m.in. audyt przeprowadzony przez Grant Thornton.
„Bezpieczeństwo w Cinkciarz.pl to priorytet. Stosujemy wszelkie procedury zawarte w ustawie
o ochronie danych osobowych. Nasze działania są monitorowane przez GIODO. Wszystko to
dla poczucia bezpieczeństwa naszych klientów” – podsumowuje

Marcin Pióro, Prezes

Zarządu Cinkciarz.pl.
***
Grant Thornton jest jedną z czołowych globalnych organizacji zrzeszających niezależne firmy
audytorsko-doradcze.

Firmy

członkowskie

Grant

Thornton

pomagają

dynamicznym

organizacjom wyzwolić ich potencjał rozwoju, świadcząc praktyczne i odpowiedzialne usługi
doradcze, zatrudniając ponad 35 000 pracowników w 120 krajach świata.

INFORMACJE O CINKCIARZ.PL
Cinkciarz.pl to pierwszy w Polsce kantor internetowy, który umożliwia wymianę 14 walut po bardzo atrakcyjnych
kursach. Oferta kantoru zawiera trzy systemy transakcyjne oraz szereg narzędzi wspomagających wymianę walut.
Transakcje można zawierać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i realizować je za pomocą przelewów internetowych z
dowolnego banku.
Z oferty kantoru korzystać może każdy, zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. W odpowiedzi na ich
oczekiwania, Cinkciarz.pl otworzył rachunki w dwudziestu dziewięciu bankach. Dzięki temu klienci mogą korzystać
z ekspresowych i darmowych przelewów walutowych.
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE www.cinkciarz.pl
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