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Misją 4AUDYT jest dostarczanie  
klientom najlepszych, zindywidualizo-
wanych i kompleksowych rozwiązań  
biznesowych w zakresie finansów  
i rachunkowości, z uwzględnieniem  
ich skutków podatkowych

Miarą sukcesu 4AUDYT jest satysfakcja 
naszych Klientów ze świadczonych na 
ich rzecz usług
Koncentrujemy się na kompleksowej współpracy z Naszymi Klientami poprzez 
skupienie się na celu, który zamierzają osiągnąć. Przyjęty sposób działania pozwala 
nam na zrozumienie rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa, zaoferowanie opty-
malnego zakresu usług oraz ich realizacji, zapewniającej wzrost bezpieczeństwa 
finansowego i podniesienie skuteczności jego działania. Wykonywana przez Nas 
praca stanowi dla nas źródło satysfakcji. Chcielibyśmy mieć możliwość czerpania jej 
również ze współpracy z Państwem.



Zakres świadczonych przez nas 
usług wynika z sumy doświadczeń 
specjalistów pracujących  
w 4AUDYT

Audyt finansowy
Weryfikacje części finansowej prospektów • 
emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz 
dokumentów rejestracyjnych 
Badanie planów połączenia, przekształcenia  • 
i podziału oraz innych sprawozdań wynikających  
z obowiązków określonych w Ksh
Audyt projektów unijnych• 

Doradztwo podatkowe  
i rachunkowe

Bieżące doradztwo z zakresu rachunkowości  • 
i podatków
Opracowanie strategii i optymalizacji podatkowych• 
Postępowania podatkowe• 
Sporządzanie dokumentacji podatkowych  • 
i cen transferowych
Wdrażanie standardów rachunkowości,  • 
w tym MSSF
Przygotowanie lub weryfikacja zasad (polityki) • 
rachunkowości

Doradztwo gospodarcze
Wycena przedsiębiorstw• 
Doradztwo w zakresie przejęć podmiotów • 
gospodarczych (fuzje, łączenia, podziały)
Due diligence finansowe i podatkowe• 
Doradztwo transakcyjne• 

Wsparcie nadzoru 
właścicielskiego

Realizacja prac w zakresie weryfikacji prawidłowości • 
operacji wewnątrz podmiotu
Opinie i ekspertyzy w zakresie prawa bilansowego  • 
i podatkowego
Analiza ewentualnych zagrożeń dla właścicieli, • 
członków organów zarządzających lub 
nadzorujących w związku z podejmowanymi 
decyzjami



4AUDYT sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów upraw-
nionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 
ewidencyjnym 3363.
Tworzymy profesjonalny zespół biegłych rewidentów, 
ekonomistów, konsultantów i doradców z zakresu prawa 
bilansowego, handlowego oraz podatkowego. Naszą wie-
dzę nabywaliśmy pracując w czołowych polskich firmach 
audytorskich, jak i pełniąc funkcje dyrektorów finansowych  
i kierowników jednostek. 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wszelkich 

usług audytorskich, tak badań i przeglądów jednostko-
wych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jak  
i upubliczniania spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych 
oraz rynku alternatywnym New Connect. Współpracujemy  
z podmiotami o różnych formach działalności oraz reprezentu-
jących wielorakie branże, również w zakresie projektów związa-
nych z restrukturyzacją przedsiębiorstw w sferze ekonomicznej, 
prawnej, kadrowej i organizacyjnej. 
Nasze usługi świadczymy według zasad polskiego prawa bilan-
sowego, jak również według standardów międzynarodowych: 
MSR/MSSF, US GAAP, HB II.

Osiągnęliśmy, głównie dzięki  
zaufaniu Naszych Klientów, 
pozycję jednej z najbardziej  
dynamicznie rozwijających  
się spółek audytorskich 
w Polsce

miejsce w rankingu 
Gazety Giełdy „Parkiet” 
w kategorii „Najbardziej 
aktywne firmy audytorskie 
na rynku NewConnect  
w 2013 r.”

miejsce w rankingu 
najlepszych firm 
audytorskich Dziennika 
„Rzeczpospolita”  
z 31.03.2014 r.

miejsce w rankingu 
audytorów spółek 
giełdowych Gazety 
Giełdy „Parkiet”  
z 31.03.2014 r. 3 13 13

Nasz kapitał to pracownicy, których cechuje profesjonalizm, 
rzetelność, skuteczność, wiarygodność oraz doświadczenie 
oparte na wieloletniej pracy wykonywanej jako biegli rewiden-
ci, doradcy podatkowi,  pracownicy naukowi, wykładowcy Sto-
warzyszenia Księgowych w Polsce oraz innych renomowanych 
ośrodków szkoleniowych. 

W sposób ciągły pogłębiamy naszą wiedzę, aby usługi oferowane 
naszym Klientom pozostawały zawsze na najwyższym poziomie

Jako 4AUDYT bierzemy aktywny udział w seminariach oraz 
konferencjach branżowych. Naszą pracą i najwyższym pozio-
mem usług zyskaliśmy renomę i silną pozycję na rynku o czym 
świadczą m.in. rankingi „Rzeczpospolitej” oraz raporty dziennika 
„Parkiet” przyznające 4AUDYT czołowe miejsca wśród najwięk-
szych polskich spółek audytorskich.
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TGS Global stanowi dynamicznie rozwijającą się, międzynarodową sieć niezależnych firm audytor-
skich i prawniczych. Koncentruje się na dostarczaniu wyspecjalizowanych usług z zakresu księgo-
wości, podatków, audytu, prawa oraz doradztwa biznesowego. TGS Global stale poszerza zakres 
swej działalności o czym świadczy wciąż wzrastająca liczba oddziałów operujących na terenie kilku-
dziesięciu państw. Uniwersalne usługi, zindywidualizowane i ukierunkowane branżowo podejście 
zostało stworzone przede wszystkim z myślą o wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
organizacji o podobnej skali, w ich aktualnych oraz planowanych przedsięwzięciach biznesowych.

Zróżnicowane usługi Międzynarodowa  
jakość

Zindywidualizowane 
podejście ukierunkowane 
na biznes

Jako 4AUDYT sp. z o.o  należymy do TGS Global,  
międzynarodowej sieci zrzeszającej niezależne firmy  
audytorskie i prawnicze. Znajdujemy się również 
w gronie Firm Partnerskich GPW dla MSP

Program jest jedną z realizowanych przez Giełdę inicjatyw, mających na celu wsparcie podmiotów 
poszukujących finansowania na rynku publicznym przy współpracy z podmiotami posiadającymi 
doświadczenia we współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 
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