
BIEGŁY REWIDENT.
TWÓJ NOWY DORADCA 
W ROZWOJU BIZNESU

BADANIE
SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH 
to znacznie więcej niż ustawowy 

sprawozdania. To praktyczne 
rekomendacje dla całego 
przedsiębiorstwa – niezbędne 
zarówno dla zarządzających, jak 
i właścicieli. 

DLA KAŻDEJ FIRMY

DLA PODMIOTÓW DLA WŁAŚCICIELI DLA 
PRZEDSIĘBIORSTW

Usługa biznesowa daleko wykraczająca poza 

skutecznie zarządzać ryzykiem w większości 
obszarów działalności przedsiębiorstwa 

gospodarczego, związanego z czynnikiem 
ludzkim, prawnego, podatkowego, 
niepoprawnych i nieskutecznych procedur oraz 
każdego innego rodzaju ryzyka, mogącego 
wystąpić w Twojej działalności gospodarczej

Podstawa do wdrożenia jeszcze 
skuteczniejszych procedur zabezpieczających 
i minimalizujących skutki czynników ryzyka 
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Zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej 
poprzez prawidłowe rozpoznanie ryzyka

Sposób na zwiększenie wiarygodności 

i kontrahentów 

Zarządzanie oparte na wiedzy i sprawdzonej 
metodologii – zamiast zawodnej intuicji 

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ OD BIEGŁEGO REWIDENTA 
BADAJĄCEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWE? 
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06Rozmowach z zarządem, radą 
nadzorczą i pracownikami w celu 
lepszego zrozumienia działalności 
przedsiębiorstwa

Wszechstronnej analizie funkcjono -

zgodnie z międzynarodowymi stan -
dardami badania

Przedstawieniu propozycji 
rozwiązań problemów sprawiają -
cych największe trudności 

Przedstawieniu rekomendacji 
dotyczących działania kontroli 
wewnętrznej

-
wego, gospodarczego i podatko -

-
nia skutecznych technik kontroli

Opracowaniu i przedłożeniu spra -
wozdania z badania przygotowanego 
zgodnie z właściwą metodologią pracy 
– wiarygodność badania potwierdza 
podpis biegłego rewidenta

NA CZYM POLEGA USŁUGA BADANIA 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH?
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Z wszechstronną wiedzą o księgowości, 
rachunkowości, podatkach i regulacjach 
prawnych obowiązujących przedsię -
biorstwa

Dbający o wysokie standardy pracy

Znający większość błędów popełnia -
nych przez przedsiębiorców

Zwiększający wiarygodność danych 

Znający perspektywę organów kontrol-
nych, które sprawdzają prawidłowość 

BIEGŁY REWIDENT TO 
DORADCA:

DLA KOGO?
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zarządzać ryzykiem 

Dla podmiotów objętych obowiązkiem 

Dla przedsiębiorstw, które chcą zyskać 
wiarygodność w oczach inwestorów 

Dla właścicieli, którzy nie zarządzają 

nią kierujące odpowiedzialnie dbają 
o kondycję przedsiębiorstwa

konieczne, koszt, obowiązek. Aż do momentu, gdy raport biegłego wskazał 
luki w naszych procedurach kontrolnych. Dzięki temu wykryliśmy poważne 
nadużycia w jednym z działów. Dziś audyt postrzegamy w kategoriach narzędzia 

rmie.

Edward Kałamaga, manager spółki giełdowej ”

„


