
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O F E R T A      W S P Ó Ł P R A C  Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZENITAX to zintegrowana kancelaria audytu, finansów i rachunkowości, która świadczy swoje 

usługi dla firm działających we wszystkich sektorach gospodarki. Dzięki wyspecjalizowanej 

kadrze, jesteśmy w stanie sprostać problemom, które pojawiają przy prowadzaniu zarówno  

małej firmy, jak i przy funkcjonowaniu dużej korporacji. W naszych szeregach znajdują się 

Biegli Rewidenci, jak i Specjaliści ds. podatków, rachunkowości czy finansów, dzięki czemu 

możemy w sposób zintegrowany opiekować się Państwa finansami, zapewniając im należyte 

bezpieczeństwo. Wiemy doskonale jak ważną i strategiczną rolę w każdej firmie odgrywa 

sprawne i profesjonalne zarządzanie finansami, dlatego każdy z naszych klientów ma swoje 

osobistego doradcę, który jest do jego dyspozycji. Dla każdego przedsiębiorcy kluczową rolę 

odgrywa bieżący kontakt z kancelarią, której powierza kwestie rozliczeń i analiz, dlatego 

nasze relacje z partnerami budujemy staranie już od samego początku, z każdym dniem 

dokładając należytej dbałości i profesjonalizmu, by owocowały one sukcesami  ich 

przedsięwzięć. 

 

 

 

 

Wiemy doskonale, jak ważne jest  doświadczenie w naszej branży, dlatego też od samego 

początku stawiamy na dobrze wykwalifikowaną kadrą, która nieustanne podnosi swoje 

kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach  i sympozjach. Rozwój kancelarii ZENITAX 

pozwala nam z pełną odpowiedzialnością gwarantować bezpieczeństwo i opiekę nad polityką 

finansowo-rachunkową klientów. Trzon naszych ekspertów to osoby z wieloletnim 

doświadczeniem w finansach i rachunkowości, które każdy problem diagnozują z pozycji 

Biegłego Rewidenta, Głównego Księgowe czy też Dyrektora Finansowego. Dzięki takiej 

kompozycji jesteśmy w stanie spojrzeć na każdą sytuację wielowymiarowo, wymieniając się 

spostrzeżeniami i informacjami z różnego punktu widzenia, co pozwala nieustanne 

optymalizować i udoskonalać działalność naszych partnerów.  

Tak jak każdy przedsiębiorca, także nasi pracownicy cechują się dużą determinacją i ambicją 

w dążeniu do postawionych sobie celów i rozwiązywania napotkanych problemów.  



 

 

Dbając o partnerów zapewniamy im najwyższe standardy pracy, jednocześnie zabezpieczając 

ich interesy w jak największym stopniu. Nasze działania poparte są standardami o najwyższej 

jakości, które zaimplementowaliśmy na podstawie wieloletniego doświadczenia zdobytego 

podczas pracy w przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji na arenie międzynarodowej. 

Zgodnie z wizją nieustannego doskonalenia, wdrażamy obecnie orientację projektową, by jak 

najlepiej odpowiadać na Państwa oczekiwania. Dodatkowo pragniemy wspomnieć o 

kluczowych rzeczach, które profesjonalna kancelaria związana z audytem, rachunkowością i 

finansami powinna gwarantować:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kancelaria ZENITAX prowadzi Książki Przychodów i Rozchodów jak i również pełną 

księgowość opartą o księgi handlowe. Poniżej prezentujemy ogólny zakres naszych usług z 

zakresu rachunkowości.  

 

 Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości 

 Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów 

 Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych 

 Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT 

 Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych 

 Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych 

 Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS 

 Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego 

 Rachunki przepływów pieniężnych 

 Budżety 

 Analizy centrów kosztowych 

 Rozliczenia opłat za usługi 

 Wnioski kredytowe 

 Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont 

 Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych 

 Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

wyposażenia 

 Doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości 

 Doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów 

 Sprawozdawczość PFRON 

 

 

 

 

 

Jeżeli w powyższym zakresie brakuje tematyki, która Państwa interesuje, prosimy o kontakt  

z naszym doradcą, który postara się odpowiedzieć na dodatkowe pytania. 

 

 



 

 

 

Prowadzimy  zarówno kompleksową obsługę związaną z zrządzaniem kadrami, jak i również 

kompleksową obsługę związaną z zarządzaniem płacami. Poniżej prezentujemy ogólny zakres 

naszych usług z zakresu zarządzania kadrami i płacami.  

 zakładanie, kompletowanie,  prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej 
poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawcę oraz innych dokumentów 
kadrowych Zleceniodawcy, 

 weryfikowanie prowadzonej przez Zleceniodawcę ewidencji czasu pracy poszczególnych 
pracowników, 

 sporządzanie standartowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy  a w 
szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy, 

 analizowanie dokumentacji osobowej i na jej podstawie ustalenie braków w dokumentacji, 

 ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie 
ewidencji kart urlopowych, sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania 
pracownika do ZUS, 

 prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania 
lekarskie, 

 kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, 

 sporządzenie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie 
wypowiedzenia, 

 przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, 
zmian; 

 sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,  naliczanie i prowadzenie ewidencji 
wynagrodzeń, 

 sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników 
wynagrodzeń, naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, 

 naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe 
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

 sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu 

 sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA), 

 ustalanie  świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres  

 rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą do momentu 
obowiązywania polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 sporządzanie deklaracji  PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR, prowadzenie rozliczeń PFRON 



 

 

Nasi eksperci w dziedzinie audyty przeprowadzają badania z zakresu:  

 

Audyt podatkowo - księgowy 

 Księgi Przychodów i Rozchodów 

 Ksiąg Rachunkowych 

 Rejestrów VAT 

 

Audyt kadrowo - płacowy 

 zapoznanie się z przepisami (regulaminami) wewnątrzzakładowymi i sprawdzenie poprawności 
ich stosowania 

 weryfikacja założonej dokumentacji pracowniczej 

 sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i 
wychowawczych, kontrola prowadzonej ewidencji czasu pracy 

 kontrola wysłanych do ZUS-u formularzy zgłoszeniowych oraz ich zmian i korekt 

 weryfikacja dokumentów do umów cywilno-prawnych i analiza ich zastosowania 

 sprawdzenie poprawności wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych 

 sprawdzenie poprawności naliczenia wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, 
kontrola dokumentacji służącej do wypłaty w/w 

 sprawdzenie poprawności naliczania innych składników wynagrodzeń 

 kontrola dokumentów rozliczeniowych i ich korekt 

 inne czynności sprawdzające na życzenie Klienta 

 

Audyt organizacyjno - finansowy 

 zapoznanie się z przedmiotem działalności, problemami organizacyjnymi 

 weryfikacja zakresów obowiązków na stanowiskach pracy 

 weryfikacja nazewnictwa stanowisk w kontekście zadań i specyfiki branży 

 weryfikacja struktury organizacyjnej 

 weryfikacja standardu tworzonych procedur i instrukcji oraz zaproponowanie zmian 

 weryfikacja regulaminów wynagradzania 

 weryfikacja istniejących systemów wynagradzania 

 propozycja systemów motywacyjnych w dwóch wariantach: prowizyjnym oraz uzależnionym 
od systemu ocen pracowniczych 

 przegląd ryzyk wynikających z zawartych umów, porozumień 



 

 analiza istniejącego obiegu dokumentów , dostosowanie obiegu dokumentów do potrzeb firmy 

 weryfikacja planu kont i polityki rachunkowości , propozycje zmian 

 analiza źródeł przychodów i kosztów wg miejsc powstawania 

 analiza wskaźnikowa , badanie rentowności 

 analiza płynności finansowej w tym monitoringu należności przeterminowanych 

 weryfikacja istniejących raportów , zaproponowanie nowych standardów 

 inne związane z przedmiotem audytu uzależnione od potrzeb Klienta 

 

Audyt i doradztwo podatkowe 

 bieżące doradztwo z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku 
dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku od 
czynności cywilnoprawnych i innych danin publicznoprawnych, związane z bieżącą 
działalnością firmy, 

 opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie 
obowiązujących przepisów prawa podatkowego, 

 doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń, podatkowych, a 
także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej, 

 doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej, 

 konstruowanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej, 

 reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, 
organami kontroli skarbowej, 

 sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz 
innymi organami administracji publicznej, 

 uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym, podatkowym lub skarbowym jako pełnomocnik lub 
doradca Klienta, 

 występowanie w imieniu klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego. 

 występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami 
administracyjnymi, 

 przeprowadzanie przeglądów podatkowych, 

 tworzenie dokumentacji cen transferowych jak i doradztwo w zakresie polityki cenowej, 

 przeprowadzanie przekształceń strukturalnych (w szczególności dotyczących przekształceń, 
fuzji, przejęć, podziałów, aportów przedsiębiorstwa, zmiany formy prawnej), 

 

Zakres szczegółowy, czas trwania audytu i rodzaj dokumentacji objętej przeglądem określany 
jest indywidualnie dla każdego Klienta. 
 

 



 

Kancelaria ZENITAX pomaga również w innych obszarach z dziedziny rachunkowości, 

finansów i organizacji przedsiębiorstwa.  Począwszy od pomocy przy założeniu firmy, poprzez 

reprezentowanie firmy przed urzędami w oparciu o uzyskane pełnomocnictwo, skończywszy 

na pisaniu korespondencji, podań i wniosków. W razie jakichkolwiek pytań oddajemy do 

Państwa dyspozycji zespół naszych doradców.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

K  O  N  T  A  K  T  

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa Klientów Biznesowych 

 

 

tel.  500 70 87 87 

 

tel.  698 68 01 25 

 

 

 

biuro@zenitax.pl 
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