
Uwolnij swój potencjał 
do rozwoju

Audyt – Doradztwo – Outsourcing



Grant Thornton na świecie
Uwalniamy potencjał rozwoju dynamicznych organizacji na całym świecie.

56 tys.
pracowników

700+
biur na całym świecie

117
lat doświadczenia

5,7 mld $
przychodu w 2020 r.

140
krajów
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Grant Thornton w Polsce

5. największa 
firma 

audytorsko-doradcza 
w Polsce*

*według danych dziennika „Rzeczpospolita”

Podobnie jak większość polskich firm, zaczynaliśmy od zera na początku lat 90., 
na fali transformacji ustrojowej.
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Wyjątkowa troska o Klienta

9,34/10
Wysoki wskaźnik satysfakcji 

Klienta Grant Thornton w Polsce

Warszawa
Poznań

Wrocław

Kraków

Toruń

Katowice

700
ekspertów

6
biur w całej 

Polsce

+1900
obsługiwanych 
Klientów rocznie

Firm audytorskich, doradczych i outsourcingowych jest wiele. To, co nas wyróżnia, 
to wyjątkowe przywiązywanie wagi do jakości obsługi. 



Grant Thornton w Polsce to zespół osób o
wyjątkowych kompetencjach,

z wieloma tytułami zawodowymi.

analitycy  
CIA

(Certified Internal
Auditor)

biegli  
rewidenci

certyfikowani  
doradcy  

ASO

doradcy  
podatkowi

radcy  
prawni

członkowie  
ACCA

analitycy  
CFA

(CharteredFinancial
Analyst)

maklerzy
700

pracowników

Zespół, na który możesz liczyć
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Co możemy dla Ciebie zrobić

Oferta Grant Thornton w Polsce to 80 grup usług, realizowanych w ramach ośmiu 
linii biznesowych. 

Sprawdź na 
grantthornton.pl

Audyt

Badanie sprawozdań 
finansowych
Wdrażanie MSSF, MSR
Audyt wewnętrzny

Doradztwo 
podatkowe
Postępowania podatkowe
Audyty i due diligence
Procedury podatkowe
Działalność innowacyjna

Doradztwo 
transakcyjne
Sprzedaż i zakup biznesu
Podatkowe i prawne 
doradztwo transakcyjne
Due diligence

Konsulting

Doradztwo finansowe
Wyceny i modele 
finansowe
Optymalizacje procesów
Systemy zarządzania

Konsulting 
cyfrowy
Doradztwo strategiczne
Projektowanie narzędzi 
cyfrowych i badania UX
Cyberbezpieczeństwo

Outsourcing 
rachunkowości
Prowadzenie 
rachunkowości
Nadzór księgowy
Tax compliance
Zastępstwo personelu

Outsourcing 
płac i kadr
Usługi kadrowe i płacowe
Doradztwo prawne 
w zakresie kadr i płac
Zastępstwo personelu

Doradztwo 
europejskie
Dotacje z UE
Dotacje z innych źródeł
Strategie i plany rozwoju 
lokalnego

Kancelaria 
prawna
Zakładanie 
i reorganizacja biznesu
Obsługa prawna spółek
Sukcesja biznesu

…i wiele 
innych

https://grantthornton.pl/
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