
 

 SZANOWNI PAŃSTWO 

  REWIKS Sp. z o. o. od wielu lat udostępnia (w formie licencji) posiadany dorobek w zakresie 
dokumentacji rewizyjnej oraz organizacji i dokumentowania kontroli i jakości. 
 Znane i wykorzystywane przez liczne grono biegłych rewidentów formularze dokumentacji 
zostały w ostatnim okresie zaktualizowane tak, aby między innymi uwzględnić wymogi: nowej 
ustawy o biegłych rewidentach, zasad etyki zawodowej, krajowych standardów rewizji finansowej, 
zasad wewnętrznej kontroli jakości, regulacji dotyczących badania nieprawidłowości spowodowanych 
oszustwami oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Międzynarodowe  standardy rewizji 
finansowej zostały uwzględnione w zakresie, w jakim ich stosowanie jest zasadne. Zmiany 
i modyfikacje zostały wprowadzone w taki sposób, aby zachować to , co było i pozostaje największą 
zaletą oferowanych materiałów, tzn. spójność i przejrzystość zasad dokumentowania kolejnych 
etapów rewizji finansowej, oparcie na modelu ryzyka oraz możliwość łatwego dostosowania do skali 
i zakresu prowadzonej działalności. Trzeba jednak pamiętać, że nic nie jest w stanie zastąpić 
zawodowego osądu i sceptycyzmu biegłego rewidenta w toku planowania i przeprowadzania badania 
sprawozdania finansowego. 
 Przygotowaliśmy kolejną wersję naszej dokumentacji rewizyjnej, wyposażoną w liczne 
zautomatyzowane funkcje wykorzystując oprogramowanie Word i Excel. 

Proponujemy Państwu oprogramowanie, które jest 

PROSTE – PRZYJAZNE – POPRAWNE 

Program oferuje: 

• usprawnienie i znaczne przyspieszenie procesu badania sprawozdania finansowego, 
• kompleksowe wyliczenia istotności ogólnej oraz istotności cząstkowej w wersji pierwiastkowej 

i proporcjonalnej, 
• pełną optymalnie rozbudowaną analizę finansową zarówno wstępną jak i ostateczną, 
• tabele wiodące dla każdego obszaru badania, 
• określanie istotności kolejnych pozycji sprawozdania finansowego, 
• prosty sposób ustalania, w oparciu o ryzyko na poziomie pozycji sprawozdania finansowego, 

wartość badanej próby, 
• przygotowanie kart roboczych z danymi z wcześniej wprowadzonych danych, 
• przejrzysty podział wniosków z badania sprawozdania finansowego, 
• projekt raportu i opinii, 
• archiwizację 

Cena licencji na korzystanie z programu komputerowego REWIKS-DR i użytkowania 
oprogramowania na jednym stanowisku wynosi 2 900,00 zł (brutto). Wszelkich informacji 
o przedpłatach i upustach dla osób, które nabyły dokumentację w wersji tradycyjnej  –  wersja 
7.02.2011 r. udzielimy telefonicznie. 

 
 Mamy nadzieję, że już po tym krótkim opisie jesteście Państwo zainteresowani naszym 
programem. Dla pełnego obrazu zamieszczamy na naszej stronie wersję DEMO do pobrania. W wersji 
tej zostały już wprowadzone dane, które pozwalają na otwarcie i wypełnienie kilku kart roboczych 
pozycji sprawozdania finansowego zakwalifikowanych do badania metodą pełną. W SPISIE TREŚCI 
DOKUMENTACJI REWIZYJNEJ dostępne pozycje zaznaczone są na niebiesko. 

REWIKS
® 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

01-445 Warszawa                          Tel. (22) 837-01-61,  
                                                        (48) 666 813 670 
ul. Erazma Ciołka 11a, lok. 105  

NIP  526-000-61-37 e-mai l :  biuro@rewiks.pl 

REGON   010580254 www.rewiks.pl 

BANK PEKAO S.A. Oddział w Warszawie 
nr rachunku  73 1240 6175 1111 0000 4568 4421 

 Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000183991 w Krajowym Rejestrze Sądowym  

– Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

i wpisana pod lp. 207 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 

Kapitał zakładowy wynosi 68.000 zł 


