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Rödl & Partner liderem rankingu „Book of lists” 
 
W 25. edycji rankingu „Book of lists” Rödl & Partner po raz kolejny został wyróżniony w kilku 
kategoriach. Zajął pierwsze miejsce wśród firm księgowych (niezmiennie od pięciu lat) oraz firm 
doradztwa podatkowego (awans z drugiego miejsca), a także firm doradczych. Ponadto do sukcesów 
firmy zalicza się trzecia pozycja w kategorii firm audytorskich oraz dziesiąte miejsce wśród firm 
prawniczych. 
 
W rankingu firm doradczych udział wzięło 6 podmiotów, w rankingu firm księgowych i doradztwa 
podatkowego o rankingowe pozycje walczyło 17 spółek. Z kolei wśród firm audytorskich do rankingu 
stanęło 11 podmiotów, a firm prawniczych zgłosiło się 29. Wysokość przychodów była głównym 
kryterium wyboru firm w kategoriach doradczych, doradztwa księgowego, podatkowego i audytu. 
Wśród firm prawniczych – liczba prawników. 
 
Cieszymy się, że wieloletnie dokonania Rödl & Partner ponownie zostały docenione przez kapitułę 
rankingu „Book of Lists”. To dla nas potwierdzenie, że dzięki stałemu rozwojowi i agile’nemu 
doradztwu zajmujemy wiodące miejsca w rankingach podsumowujących ważne obszary naszej 
działalności. Dziękujemy klientom i pracownikom, bez których ten sukces nie byłby możliwy. 
Pomimo wyjątkowych warunków funkcjonowania rynku w 2020 r. nie zatrzymujemy się, dzięki 
digitalizacji i bezpiecznym systemom bez przeszkód doradzamy klientom Rödl & Partner na całym 
świecie – wyniki komentuje Renata Kabas-Komorniczak, Partner Zarządzający, doradca podatkowy 
w Rödl & Partner i MBA Digital Transformation. 
 
„Book of lists” prezentuje rankingi z najważniejszymi informacjami o działalności ponad 1000 firm z 
11 sektorów gospodarki typu B2B: budownictwo i nieruchomości, finanse, usługi dla firm, transport i 
logistyka, edukacja, IT, turystyka i podróże, gospodarka i przemysł.  
 

*** 
Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w 
obszarach: audyt, business process outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, 
consulting. Działa w 49 krajach i ma 109 biur, w których pracuje 5120 osób. W Polsce zatrudnia 
ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu. 
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