
BIEGŁY REWIDENT. 
TWÓJ NOWY DORADCA 
W ROZWOJU BIZNESU

SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe przygotowane przez
biegłego rewidenta, to gwarancja standardu i jakości
zgodnej z badaniem przez audytora.



Biegły, przygotowując sprawozdanie, 
kieruje się standardami audytorskimi 

To zwięzły i zoptymalizowany dokument, 
zawierający tylko niezbędne informacje 

Materiał jest przygotowany w sposób 
przejrzysty i przyjazny dla odbiorcy
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Poddaniu firmy pełnemu przeglądowi 
rachunkowo-ekonomicznemu

Na wycenie majątku i firmy zgodnie ze 
standardami pracy biegłego 

Informacje o firmie poddane są 
profesjonalnej ocenie 

Sprawozdanie, opatrzone podpisem 
biegłego, to sygnał dla odbiorcy, że 
materiał ma większą wiarygodność 
niż w sytuacji, kiedy sporządza go 
samodzielnie firma

Zatwierdzeniu podpisem biegłego 
raportu sprawozdania finansowego

DLACZEGO WARTO ZLECIĆ PRZYGOTOWANIE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BIEGŁEMU
REWIDENTOWI?

NA CZYM POLEGA USŁUGA SPORZĄDZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO?

DLA FIRMY

SPRAWOZDANIE SPEŁNIA 
STANDARDY BADANIA 
AUDYTORSKIEGO 

ZAWIERA TYLKO 
NIEZBĘDNE 
INFORMACJE 
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Z wszechstronną wiedzą o księgowości, 
rachunkowości, podatkach i regulacjach 
prawnych obowiązujących przedsię-
biorstwa

Dbający o standardy pracy zgodne 
z tymi, które stosuje się przy audycie

Znający większość błędów popełnia-
nych przez przedsiębiorców

Doskonale identyfikujący ryzyka 
związane z branżą 

Zwiększający wiarygodność danych 
udostępnianych przez Twoją firmę

Znający perspektywę organów kontrol-
nych, które sprawdzają prawidłowość 
funkcjonowania Twojej firmy

DLA KOGO?

SPRAWOZDANIE 
TO WIARYGODNY SYGNAŁ
DLA ODBIORCY

MATERIAŁ JEST 
PRZYGOTOWANY 
BARDZO PRZEJRZYŚCIE

INFORMACJE
O FIRMIE PODDANE  
PROFESJONALNEJ 
OCENIE

BIEGŁY REWIDENT TO 
DORADCA:
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03Dla każdej firmy, która chce zwiększyć 
swoją wiarygodność

Dla dużych podmiotów giełdowych

Byliśmy zmęczeni ciągłymi korektami sprawozdania. Pomysł zatrudnienia 
biegłego rewidenta podsunął dyrektor finansowy. Sprawozdanie jest teraz 
nie tylko wolne od błędów, jest przede wszystkim dużo krótsze.  Zamiast 
corocznego obowiązku, mamy cenne źródło informacji o sytuacji firmy. 
Przy okazji biegły rewident wyłapał, że przekazując sprawozdanie, nie 
wysyłaliśmy go do właściwych organów spółki, co było – jak się okazało – 
zapisane w naszym statucie. 

Hanna Górska, właścicielka sieci klinik dentystycznych

Dla firm sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw 
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