O Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i
Wspólnicy-Audyt
Tworzymy silny dynamicznie rozwijający się zespół profesjonalistów, złożony z
biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych, księgowych,
kadrowych, ekspertów finansowych i ekonomistów. Posiadamy Oddziały w
Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Katowicach.
Świadczymy

usługi

w

zakresie

badań

sprawozdań

finansowych

–

jednostkowych, jak i skonsolidowanych zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami rewizji finansowej
Posiadamy bogate

doświadczenie w badaniu

sprawozdań finansowych

przedsiębiorstw różnej wielkości i o zróżnicowanym profilu działalności. W ciągu
ostatnich 16 lat z naszych usług skorzystało już ponad 1000 podmiotów.
Systematycznie doskonalimy się, ażeby efektem pracy naszego zespołu była
także wartość dodana wykraczającą poza obligatoryjny zakres badania.
Oferujemy:
 sprawdzone metody badania sprawozdań finansowych;
 indywidualnie dobierany skład zespołu eksperckiego;
 rozwiązywanie bieżących problemów związanych z prawem bilansowym
i podatkowym.

Wspólnie rozwiązujemy problemy!
Grupa Instytut Studiów
Podatkowych Witold Modzelewski
oraz Fabryka i3 (idee, innowacje,
inwestycje), będąca usługowym i
innowacyjnym ramieniem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, nawiązały
współpracę w celu oferowania klientom
pełniejszego zakresu usług oraz
realizacji ich z zastosowaniem
nowoczesnych narzędzi analitycznych.

audyt@isp-modzelewski.pl (22) 517 30 70

AU DY T +

Fabryka i3 posiada wyjątkowe kompetencje w zakresie analizy modeli
biznesowych, procesów i danych, budowy CUW (BPO i SSC), zarządzania
innowacjami i ich komercjalizacja.
W ramach Audytu +, badany podmiot otrzyma w pakiecie pogłębioną profesjonalną analizę danych,
prowadzoną

z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi IT.

Celem takiej pogłębionej analizy, nie

wykonywanej na badaniu wstępnym, jest nie tylko rozpoznanie ryzyk, co jest standardowym elementem badania
sprawozdań finansowych, ale również nieefektywnych procesów w firmie oraz ukrytych zagrożeń, których
biegły rewident nie jest w stanie zidentyfikować bez zbadania różnych powiązań i kwalifikacji tych samych zdarzeń w
zależności od procesu i ich celu.. Celem nowatorskiego rozwiązania jest również wskazanie użytecznej metody bieżącego
monitorowania ryzyk i zagrożeń.
Audyt sprawozdań finansowych, który jest przede wszystkim rozprawką o
rzeczach, które się już zdarzyły, uzupełniamy o analitykę pozwalającą na bieżące
monitorowanie, zwiększające bezpieczeństwo finansowe i podatkowe firm oraz
efektywność procesów biznesowych. Wspólnie oferujemy również zarządzanie
procesem innowacyjnym w firmach oraz usługi Big Data.
Instytut Studiów Podatkowych (ISP) należy do grona największych grup
doradczych, audytorskich, edukacyjnych i wydawniczych w Polsce. Grupa ISP
jest również jedynym tej wielkości aliansem spółek doradczych o kapitale
polskim. Dewizą ISP jest profesjonalizm, rzetelność, jakość i sprawność
świadczonych usług.
Misją Fabryki i3 jest przetwarzanie kapitału idei, wiedzy i więzi w dobrobyt
spółdzielców i klientów. Fi3 jest bowiem jedyną firmą w Polsce świadczącą
profesjonalne usługi doradztwa, zorganizowaną w formie spółdzielni, prowadzącą
działalność zgodne z ideą turkusowej organizacji. Oznacza to, że osoby zajmujące
się realizacją projektów robią to z własnego wyboru, a więc same przydzielają
sobie - w uzgodnieniu z zarządem Fi3 i pozostałymi osobami - role i zadania
dostosowane do indywidualnych umiejętności i kompetencji.

Zapraszamy do
kontaktu z nami
poprzez emaile:

bartosz.radziszewski@fi3.pl
jaroslaw.stefaniak@ispmodzelewski.pl

formacje o ISP i Fi3 znajdują się też w serwisach ww.isp-audyt.pl oraz www.fi3.pl

