


Kim Jesteśmy?

Mac Auditor Sp. z o.o. 

• Jesteśmy na rynku od roku 1993

• Założycielem firmy jest Gertruda Krystyna Świderska

Biegły rewident, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

Członek Komitetu Standardów Rachunkowości

• Zakres naszej podstawowej działalności obejmuje: 

§ Outsourcing księgowości

§ Outsourcing kadr i płac

§ Outsourcing – wsparcie dla biznesu

§ Audyt i doradztwo

• Nasz zespół stanowi 80 profesjonalistów, w tym biegli rewidenci, certyfikowani księgowi oraz specjaliści ds. kadr i płac

• Zaufało nam ponad 500 podmiotów  

• Obsługujemy zarówno firmy krajowe jak i zagraniczne 

• Stosujemy system zarządzania jakością (DIN EN ISO 9001:2015) 

• Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz amerykańskiej organizacji nadzoru Public Company Accounting Oversight Board

• Posiadamy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na sumę 500 000 euro. 



Nasze Publikacje



Gwarantujemy Państwu:

Jakość

Terminowość

Zgodność z 
przepisami

Indywidualne 
warunki 

współpracy

Elastyczne 
podejście

Efektywność 
kosztowa

Ciągłość 
obsługi



Przedmiot oferty:

I. Outsourcing usług księgowych

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansowa zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSSF

2. Prowadzenie spraw podatkowych (VAT, CIT, PIT, PCC)

3. Sprawozdawczość zarządcza i na potrzeby grup kapitałowych

4. Sporządzanie sprawozdań finansowych

5. Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP)

6. Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, obsługa kontroli podatkowych i audytów

7. Możliwość świadczenia usług w siedzibie klienta

8. Dostęp on-line do danych księgowych

9. Wyprowadzanie zaległości w zakresie rachunkowości i podatków

10.Wsparcie przy organizacji procesów finansowo-księgowych, obiegu dokumentów, raportowanie w ponadstandardowym zakresie w tym na potrzeby 
rozliczeń projektów 



Przedmiot oferty:

II. Outsourcing Usług Kadrowo-płacowych

1. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac

2. Prowadzenie rozliczeń podatków i ubezpieczeń społecznych (ZUS, PIT)

3. Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, obsługa kontroli podatkowych i ZUS; prowadzenie korespondencji z komornikami

4. Obsługa PFRON, ZFŚS; wsparcie w zakresie badań lekarskich i BHP

5. Wsparcie w procesach obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych

6. Przygotowywanie dokumentów kadrowych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, świadectwa pracy i inne)

7. Prowadzenie akt osobowych

8. Możliwość świadczenia usług w siedzibie klienta

9. Dostęp on-line do danych kadrowo-płacowych

10.Wyprowadzanie zaległości w zakresie ZUS, PIT oraz dokumentacji



Dane finansowe podmiotów gospodarczych naszych Klientów możemy również udostępniać w postaci raportów analitycznych w aplikacji MICROSOFT POWER_BI:



Przedmiot oferty:

III. Audyt

1. Badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości

2. Badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF)

3. Badanie planów przekształceń spółek 

4. Badanie planów połączenia i podziału spółek

5. Weryfikacja pakietów konsolidacyjnych MSR/MSSF/US GAAP

6. Weryfikacja wycen spółek i innych składników majątku, w tym wnoszonych w formie aportu

7. Przeprowadzanie audytów due diligence

8. Ocena systemu kontroli wewnętrznej zgodnie z ISAE 3402

9. Usługi audytorskie dla funduszy inwestycyjnych



Przedmiot oferty:
IV. Doradztwo

1. Ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów

2. Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych i sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF

3. Pomoc przy sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych lub innych zewnętrznych raportów

4. Opracowywanie polityki (zasad) rachunkowości i zakładowych planów kont

5. Wycena instrumentów finansowych, w tym udziałów i akcji spółek

6. Opracowywanie instrukcji kosztowych

7. Opracowywanie i sporządzanie cyklicznych raportów dla zarządzających

8. Przeprowadzanie wewnętrznych audytów, w tym audytów kosztowych

9. Doradztwo prawne i podatkowe realizowane we współpracy z naszymi renomowanymi partnerami

10.Organizacja działów księgowych i/lub nadzór biegłego rewidenta nad działami księgowymi

11.Szkolenia dedykowane z zakresu rachunkowości finansowej, MSSF, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz podatków



CO WYRÓŻNIA MAC AUDITOR SPOŚRÓD INNYCH FIRM OFERUJĄCYCH 
PODOBNE USŁUGI

1. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie 
2. Gwarantujemy poufność danych.
3. Płynnie przejmujemy obowiązki , w tym obowiązki nieobecnego 

pracownika.
4. Czynnie uczestniczymy w kontrolach i audytach, profesjonalnie 

reprezentując interesy klienta.
5. Proponujemy rozwiązania usprawniające funkcjonowanie firmy 

klienta w obszarach finansowych.
6. Elastycznie dostosowujemy zasoby do bieżących wymagań klienta. 

CO ZYSKUJECIE PAŃSTWO KORZYSTAJĄC Z USŁUG MAC AUDITOR

1. Dostęp do aktualnej wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa pracy, 
ubezpieczeń społecznych i podatków dochodowych i VAT

2. Niezależną opinię na temat zasad i procesów finansowych, wydaną 
bez wewnętrznych nacisków ze strony pracowników lub 
kierownictwa.

3. Możliwość skupienia się na działalności kluczowej, poprzez oddanie 
spraw księgowych i kadrowo-płacowych w ręce zewnętrznych 
ekspertów. 

4. Płynność obsługi niezależną od fluktuacji kadr.
5. Dostęp do danych w formie elektronicznej

MODELE OBSŁUGI OFEROWANE PRZEZ MAC AUDITOR

1. Pełny outsourcing - obsługa na programie finansowo-księgowym Mac 
Auditor w siedzibie Klienta lub w siedzibie Mac Auditor.

2. Obsługa na programie finansowo-księgowym Klienta w siedzibie 
Klienta lub w siedzibie Mac Auditor.

3. Oddelegowanie pracownika do siedziby Klienta w pełnym wymiarze 
czasu pracy.

4. Oddelegowanie pracownika do siedziby Klienta na określoną ilość dni 
lub godzin w miesiącu.

5. Oddelegowanie pracownika do siedziby klienta, który będzie 
samodzielnie wypełniać funkcję lub będzie częścią zespołu Klienta.

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ SPRAWY KADROWO-KSIĘGOWE MAC 
AUDITOR NA OKRES NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

1. Minimalizacja ryzyka zatrudnienia osoby o niskich kompetencjach i 
konieczności poszukiwania kolejnego kandydata.

2. Minimalizacja ryzyka związanego z absencją własnego pracownika.
3. Możliwość zapewnienia specjalisty „od zaraz”.
4. Korzystanie z know-how kadrowo-księgowego, wynikającego z 

wieloletnich doświadczeń.
5. Nadzór merytoryczny nad dokumentacją i rozliczeniami. 
6. Nadzór niezależnej jednostki nad wrażliwymi danymi finansowymi. 



Nasi klienci:



Kontakt:

Piotr Urynowicz 

M +48 530 189 966 

T +48 22 329 12 58

www.macauditor.pl 

Mac Auditor Sp. z o.o. 
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