


PROFESJONALIZM
   BUDUJE ZAUFANIE



Dzięki realizowanym przez nas usługom 
audytu, otrzymacie Państwo, wydaną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ocenę wiarygodności informacji 
finansowych wyrażoną w formie 

sprawozdania na temat ich rzetelności, 
jasności, zgodności z prawem i przyjętą 

polityką rachunkowości. 

AUDYT

PROFESJONALIZM
   BUDUJE ZAUFANIE

Proponujemy Państwu poniższy zakres usług:

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych 
zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Przeglądy sprawozdań finansowych w tym śródroczne przeglądy 
sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych 
Badania i przeglądy sprawozdań finansowych zamkniętych 
funduszy inwestycyjnych

Pozostałe usługi atestacyjne:

Badanie historycznych informacji finansowych
dla potrzeb prospektu emisyjnego 
Due diligence 
Audyt części sprawozdania finansowego 
Opiniowanie pakietów konsolidacyjnych sporządzonych
wg standardów grup kapitałowych 
Przeprowadzanie przeglądów dokumentacji księgowej
i ksiąg rachunkowych
Audyt projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej ,Banku 
Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 
(EBOR) 



Kancelaria realizuje usługi księgowe 
niezbędne dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa Klienta dużo efektywniej 
niż byłoby to możliwe do realizacji we 

własnym zakresie. Dzięki temu możecie 
Państwo skupić swoje zasoby i środki 

finansowe na głównej dziedzinie 
prowadzonej działalności. 

UsłUgi
księgowe

Proponujemy Państwu poniższy zakres usług:

Outsourcing prowadzenia ksiąg rachunkowych
Outsourcing ewidencji i rozliczeń dla celów podatkowych 
Outsourcing kadr i płac
Doradztwo w zakresie zakładania ksiąg rachunkowych
Pomoc w organizacji rachunkowości w firmie



W ramach Doradztwa gospodarczego 
pomagamy naszym Klientom rozwiązywać 

problemy zarówno na poziomie 
strategicznym jak i operacyjnym, 

zapewniając wsparcie w działaniach 
mających na celu poprawę efektywności 

funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego 
stabilny rozwój.

DoraDztwo 
gospoDarcze

Proponujemy Państwu poniższy zakres usług:

Wyceny przedsiębiorstw na potrzeby:
 transakcji fuzji i przejęć
 sporów gospodarczych
 przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych
Wyceny wartości niematerialnych, instrumentów finansowych
Wyceny na potrzeby wskazania wartości godziwych w związku 
z przekształceniami kapitałowymi oraz przejściem na MSR/MSSF
Due diligence finansowe i podatkowe
Przygotowywanie części finansowej prospektu emisyjnego
Memorandum inwestycyjne o przedsiębiorstwie
Doradztwo w procesie łączenia, podziału, przekształcenia
formy prawnej podmiotów gospodarczych
Programy naprawcze na potrzeby postępowań upadłościowych
Badania i przeglądy sprawozdań finansowych
zamkniętych funduszy inwestycyjnych
Testy na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 i KSR nr 4
Analizy finansowe



Wiemy, iż zagadnienia podatkowe to jeden
z głównych obszarów zainteresowania 

klientów, z którymi współpracujemy.
Nasi doradcy pomagają w różnych aspektach 

działalności, na które wpływ ma prawo 
podatkowe. Usługi doradztwa podatkowego 
oferowane przez Kancelarię są świadczone

w formie doradztwa doraźnego realizowanego 
na podstawie zlecenia oraz w ramach stałej 

umowy o współpracę. Doradzamy
w zakresie skutecznego identyfikowania oraz 

rozwiązywania problemów związanych
z zarządzaniem ryzykiem podatkowym

w firmach polskich oraz zagranicznych. 

DoraDztwo 
poDatkowe

Proponujemy Państwu poniższy zakres usług:

Podatkową analizę zaistniałych stanów faktycznych i przyszłych
Opiniowanie umów w zakresie ich zgodności z przepisami 
prawa podatkowego i w zakresie bezpieczeństwa 
podatkowego
Przygotowanie umów w zakresie ich zgodności z przepisami 
prawa podatkowego i w zakresie bezpieczeństwa 
podatkowego 
Tworzenie i wdrażanie mechanizmów podatkowych 
umożliwiających optymalizację podatkową
przeprowadzanej bądź planowanej transakcji
Doradztwo w zakresie cen transferowych, cła
oraz prawa dewizowego
Doradztwo w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych
Przejęcia i fuzje 
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE)
Ubezpieczenia społeczne
Postępowania podatkowe oraz sądowe
Zarządzanie ryzykiem podatkowym



Nasza oferta szkoleniowa jest adresowa 
do członków zarządu, członków rad 

nadzorczych, dyrektorów finansowych, 
głównych księgowych, kontrolerów 

finansowych oraz innych osób ze służb 
finansowo-księgowych, które na co dzień 

stykają się z problemami podatkowymi, 
rachunkowymi czy z zakresu finansów. 

Organizujemy szkolenia w naszych salach 
wykładowych jak również w siedzibie 
Klienta. Zapewniamy profesjonalnych 

wykładowców oraz specjalistyczne 
materiały szkoleniowe.

SZkOLENIA Przygotujemy dopasowaną do Państwa oczekiwań ofertę,
dzięki której przekażemy szeroki zakres wiedzy teoretycznej
i praktycznej. W trakcie realizowanych przez Kancelarię szkoleń 
będziecie mieli Państwo możliwość stawiania problemów
do rozwiązania i przedyskutowania kwestii wątpliwych. Materiały 
szkoleniowe każdorazowo zawierają przedstawione w trakcie 
szkolenia zagadnienia, oraz omawiane przykłady i zadania 
praktyczne.

Wycena usługi oraz realizacja zlecenia oparta jest
na analizie oczekiwań i potrzeb Klienta.

Oferowane szkolenia obejmują tematykę z zakresu:

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Podatkowych aspektów dokumentacji cen transferowych
Sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
Źródeł finansowania i wyceny przedsiębiorstw
Rachunkowości zarządczej, nowoczesnych metod rachunku 
kosztów



Oddział Warszawa 

warszawa@kpfk.pl

Oddział Wrocław

wrocław@kpfk.pl
www.kpfk.pl

Katowice

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

tel. +48 (32) 783 74 00, fax +48 (32) 750 06 77

biuro@kpfk.pl


