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Tomasz Krześniak
adwokat, doradca podatkowy
partner zarządzający KPF GROUP
Jest adwokatem i doradcą podatkowym z 13 letnim doświadczeniem
w zakresie kompleksowej obsługi podatkowej i prawnej klientów z różnych
sektorów. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed
sądami powszechnymi i administracyjnymi, w których występuje jako
pełnomocnik zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.
Doradzał przy fuzjach i przejęciach szeregu spółek, w tym publicznych.
Dzięki jego szerokiej wiedzy zawodowej i zaangażowaniu, procesy,
w których uczestniczył, rozstrzygnięte zostały pomyślnie na rzecz jego
klientów. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz bieżącej obsłudze
korporacyjnej spółek prawa handlowego. Jest członkiem rad nadzorczych
spółek akcyjnych, w tym spółki notowanej na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Jest autorem i współautorem publikacji
z zakresu prawa podatkowego, w tym zbiorowego opracowania - jednego
z pierwszych na rynku wydawniczym, komentarza do ustawy o podatku od
towarów i usług z 2004 r.

Mariusz Durzyński
doradca podatkowy
partner zarządzający KPF GROUP
Doradca podatkowy, w roku 1999 został wpisany na listę doradców
podatkowych. Czynności doradztwa podatkowego wykonuje od 1993 r. Od
roku 2002 aktywnie działa w samorządzie zawodowym doradców
podatkowych. Autor publikacji, a także wykładowca na kursach
i szkoleniach z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Jest
członkiem rad nadzorczych spółek akcyjnych. W swojej praktyce
zawodowej skupia się na postępowaniach podatkowych i reprezentowaniu podatników w postępowaniach przed organami oraz przed
sądami administracyjnymi, opiniowaniu przedsięwzięć gospodarczych
i zmian struktur prawnych pod kątem skutków podatkowych. Przeprowadzał również audyty podatkowe oraz badania finansowe i podatkowe due
diligence przy przejęciach kapitałowych. Doradza z zakresu podatków
bezpośrednich, podatków pośrednich, podatków lokalnych oraz procedur
podatkowych. W gronie jego klientów znajdują się podmioty produkcyjne,
handlowe i usługowe, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym.

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę KPF GROUP. Grupa ta powstała w odpowiedzi
na zapotrzebowanie naszych klientów na kompleksową obsługę biznesu. W ten sposób, w jednym miejscu,
skupiliśmy grupę ekspertów z wielu dziedzin, których wiedza i doświadczenie pozwalają najpełniej
zaspokoić potrzeby naszych klientów, a także zapewnić im bezpieczeństwo prowadzonej działalności.
Rozwiązanie to sprawia, że klient może skoncentrować się na realizacji celów biznesowych, a wolny czas
poświęcić na realizację własnych pasji i zainteresowań.

#

doradztwo prawne
doradztwo korporacyjne
bezpieczeństwo transakcji
umowy handlowe
spory prawne
reprezentacja przed sądami i organami

Usługi prawne
Nasz zespół świadczy usługi w zakresie szeroko pojmowanego prawa gospodarczego, cywilnego,
administracyjnego i prawa pracy.

Naszym klientom oferujemy:
- pomoc prawną przy zakładaniu spółek, przekształceniach już istniejących, ich rozwiązywaniu,
likwidacji czy restrukturyzacji
- audyty korporacyjne
- pomoc prawną przy wdrożeniu zasad ładu korporacyjnego
- pomoc w organizacji zgromadzeń wspólników, obsługę walnych zgromadzeń akcjonariuszy wraz
z przygotowaniem projektów uchwał i innych wewnętrznych aktów spółki
- reprezentację w procesie negocjacyjnym
- prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych na wszystkich ich etapach
- pomoc prawną w przygotowaniu oraz opiniowaniu umów, w tym również pomiędzy spółkami
a członkami jej organów (kontrakty managerskie), umów dotyczących prawa własności intelektualnej,
umów wykonawczych oraz wszelkich innych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
- sporządzanie opinii i analiz prawnych
- pomoc prawną w zakresie prawa pracy
- reprezentację w postępowaniach związanych z zamówieniami publicznymi

#

audyt podatkowy
opinie podatkowe
ceny transferowe
kontrole podatkowe
interpretacje podatkowe
pełnomocnictwo ogólne i szczególne
raporty podatkowe
reprezentacja przed organami podatkowymi
reprezentacja przed WSA i NSA

Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe świadczone przez KPF GROUP to kompleksowe usługi
obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej.
Zawiłe i niejasne przepisy, nieustannie zmieniające się prawo, sprawiają,
że korzystanie z pomocy doradcy podatkowego jest konieczne już
w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie naszych
specjalistów w prawidłowym wykonaniu obowiązków podatkowych, jak
i świadczenie usług bieżącego doradztwa na każdym etapie prowadzenia
działalności, daje gwarancję uzyskania najbezpieczniejszych rozwiązań. Nasi
specjaliści wspierają klienta również w zakresie planowania podatkowego,
uwzględniając potencjalne ryzyka prowadzonej działalności.
Naszym klientom oferujemy pomoc w podejmowaniu najważniejszych decyzji
biznesowych, świadcząc kompleksowe usługi w zakresie:
- podatków bezpośrednich (PIT, CIT)
- podatków pośrednich (VAT)
- postępowań podatkowych

#

polityka rachunkowości
prowadzenie księgowości
sprawozdania finansowe
konsolidacja sprawozdań
rachunkowość zarządcza
nadzór księgowy

Outsourcing usług księgowych
Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji.
W naszej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, dzięki którym nasz klient posiada nieograniczony dostęp do swoich
danych w każdym dniu i o każdej porze. Nasi specjaliści systematycznie
podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu świadczą usługi na
najwyższym poziomie oraz zawsze zgodnie z najnowszymi zmianami w obowiązujących przepisach, zapewniając bezpieczeństwo naszym klientom.

W ramach usług księgowych oferujemy:
- opracowanie systemów rachunkowości, w tym polityki rachunkowości
- prowadzenie księgowości
- sporządzanie sprawozdań, w tym również sprawozdań skonsolidowanych
- rachunkowość zarządczą
- rozliczenia podatkowe, sporządzanie zeznań i deklaracji
- weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych

#

kadry
płace
ubezpieczenia społeczne
podatek dochodowy
regulaminy
fundusz socjalny

Outsourcing usług kadrowo-płacowych
Powierzenie nam obsługi kadrowo-płacowej zapewnia poufność informacji dotyczącej warunków
zatrudnienia oraz wynagrodzeń w ramach Państwa przedsiębiorstwa.
Wymiana danych i informacji odbywa się w sposób zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych.
W ramach usług kadrowych oferujemy:
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej zatrudnionych pracowników
- sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, zmian warunków zatrudnienia oraz
dokumentów związanych z zakończeniem zatrudnienia
- prowadzenie rekrutacji pracowników

W ramach usług płacowych oferujemy:
- kalkulację wynagrodzeń i sporządzanie list płac
- obliczanie zobowiązań publiczno-prawnych oraz sporządzanie deklaracji ZUS oraz PIT
- reprezentowanie klienta przed ZUS i organami skarbowymi
- sporządzanie informacji i deklaracji rocznych w zakresie PIT i IFT
- obsługę PFRON oraz ZFŚS

#

obsługa prawna inwestycji
due diligence
fuzje i przejęcia
rynki kapitałowe
selekcja instrumentów finansowych

Doradztwo inwestycyjne
Każdy inwestor zadaje sobie pytanie o opłacalność planowanej inwestycji.
Nasi specjaliści, uwzględniając Państwa cele i wymagania, oferują kompleksową
obsługę całego procesu - zarówno przejęcia firmy, jak i sprzedaży biznesu oraz
pomagają w realizacji obranej strategii biznesowej.

W ramach doradztwa inwestycyjnego zapewniamy:
- kompleksową obsługę procesu, obejmującą doradztwo biznesowe,
prawne i podatkowe
- przeprowadzenie badania due diligence
- kontakt ze stałym opiekunem, który pełni rolę koordynatora projektu
- szybkość i terminowość realizacji kolejnych zadań w projekcie

#
Windykacja należności
Windykacja to proces, na który składa się wiele czynności, mających na celu
odzyskanie Państwa należności od kontrahentów.
Oferujemy Państwu kompleksową usługę windykacji wierzytelności gospodarczych oraz konsumenckich z użyciem wszelkich prawnie dozwolonych
środków. Prowadzimy również sprawy o bardzo dużym stopniu trudności.
Podejmowane przez nas działania dostosowywane są do rodzaju sprawy oraz
statusu dłużnika.
Nasi klienci otrzymują pieczęć prewencyjną.

pieczęć prewencyjna
windykacja należności
wezwania do zapłaty
negocjacje z dłużnikami
spory sądowe
egzekucja komornicza

#
Szkolenia
KPF GROUP oferuje organizację szkoleń zamkniętych, pozwalających pozyskać
lub utrwalić wiedzę w określonym zakresie.
Szkolenia zamknięte organizowane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami
klienta. Program każdego szkolenia jest dostosowywany do specyfiki danej firmy,
a metody szkolenia tak dobierane, aby zrealizować cele, jakie klient chce
osiągnąć. Udział w tak przygotowanych szkoleniach pozwoli nie tylko na
poszerzenie wiedzy branżowej, lecz również na jej wykorzystanie w praktyce.
Uczestnikom szkoleń zapewniamy również indywidualne konsultacje.

szkolenia otwarte
szkolenia zewnętrzne
warsztaty
e-learning
webinaria
podnoszenie kwalifikacji

#

ubezpieczenia osobowe
ubezpieczenia majątkowe
ubezpieczenia komunikacyjne
odszkodowania
likwidacja szkód

Ubezpieczenia
Przygotowujemy atrakcyjne oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb, zarówno pod względem
zakresu ubezpieczenia, jak i wysokości składki ubezpieczeniowej.
W ramach naszych usług:
- uczestniczymy w opracowywaniu indywidualnych programów ubezpieczeniowych
- negocjujemy z ubezpieczycielami niskie składki i szerokie zakresy ubezpieczenia
- analizujemy i porównujemy oferty ubezpieczycieli
- doradzamy przy wyborze zakresu ubezpieczenia
- wyjaśniamy zawiłości warunków ochrony ubezpieczeniowej
- monitorujemy terminy płatności składek i odnowienia polis ubezpieczeniowych
- pomagamy w procesie likwidacji ewentualnych szkód

#

leasingi
kredyty
pożyczki
obligacje
analizy finansowe

Usługi finansowe
KREDYTY I POŻYCZKI
Chcąc jak najlepiej doradzać klientowi w kwestii jego finansów, staramy się najpierw dobrze poznać jego
potrzeby i możliwości. Naszym celem jest ustalenie takiej strategii finansowej, by wszystkie decyzje z tego
zakresu były przemyślane, bezpieczne, racjonalne i skuteczne, a co najważniejsze - przynosiły nie tylko
bieżące, ale i długoterminowe korzyści.
W ramach naszych usług:
- przeprowadzamy research, mający na celu znalezienie oferty najkorzystniejszej dla klienta
- pomagamy w sporządzeniu wniosku kredytowego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez dany bank
- sporządzamy analizy finansowe, mające na celu ustalanie zdolności kredytowej
i oszacowanie możliwości uzyskania finansowania
- udzielamy wsparcia w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, negocjujemy
warunki umów, ilość i wysokość rat oraz dogodne terminy ich spłat
- udzielamy wsparcia w renegocjacji warunków umów kredytowych, zmiany podmiotów finansujących,
zmiany zasad i formy finansowania

#

leasingi
kredyty
pożyczki
obligacje
analizy finansowe

Usługi finansowe
LEASING
We współpracy z firmami leasingowymi przedstawiamy klientom oferty dostosowane do ich potrzeb,
oczekiwań i możliwości. Pomagamy również przy sporządzeniu kompletnej dokumentacji.

OBLIGACJE
Obligacje to inna forma finansowania działalności. Zapewniamy pełną obsługę procesu emisyjnego,
a w szczególności:
- kompleksową obsługę prawną
- negocjacje warunków emisyjnych
- sporządzenie pełnej dokumentacji
ANALIZY FINANSOWE
Planowanie strategii gospodarczej firmy wymaga przygotowania jej szczegółowej analizy finansowej.
Analiza taka stanowi również narzędzie rachunkowości zarządczej, a jej celem jest określenie:
- kondycji finansowej firmy
- efektywności działań finansowych
- zdolności kredytowej firmy

#

fundusze europejskie
dotacje
projekty
dofinansowanie
obsługa projektów

Fundusze europejskie
Oferujemy kompleksową pomoc w procesie ubiegania się o dotacje unijne. Wspieramy klientów na
wszystkich etapach pozyskiwania dotacji i jej rozliczania, począwszy od diagnozy potrzeb i możliwości
inwestycyjnych przedsiębiorstwa, poprzez przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z dokumentacją aplikacyjną, a kończąc na rozliczeniu każdego z etapów realizacji projektu.

W ramach współpracy:
- monitorujemy dostępność dofinansowania w kontekście potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa
- pomagamy w wyborze właściwej strategii projektu
- wskazujemy potencjalne źródła finansowania
- pomagamy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej
- przygotowujemy umowy niezbędne w toku realizacji projektu
- rozliczamy dotacje unijne
- przygotowujemy sprawozdania z realizacji projektu
- pomagamy przygotować się do kontroli projektu

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług
i dołączenia do grona współpracujących z nami firm

Naszą grupę tworzą:
KPF Tax Consulting Sp. z o.o.
KPF Tax Consulting Sp. z o.o. Group Sp.k.
Krześniak Budzyński Stec Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k.
AMK Sp. z o.o.
Edusoft Sp. z o.o.

Czas to pieniądz!
Naszą uwagę kierujemy na efektywność

KPF GROUP
Al. Jana Pawła II 70 lok. 14
00-175 Warszawa
tel: 22 427 75 00 fax: 22 427 75 09
www.kpfgroup.pl biuro@kpfgroup.pl

