Wyznaczamy
kierunek
Polska

Wyznaczamy kierunek
„Polska jako bezpośredni sąsiad wyznacza
niemieckim przedsiębiorstwom wyraźny
kierunek działania. Małe odległości,
dobra infrastruktura oraz dynamiczny
rozwój to tylko niektóre z czynników
skłaniających współcześnie do inwestowania w tym kraju. Od ponad 25 lat
wspieramy niemieckie i inne międzynarodowe przedsiębiorstwa inwestujące
w Polsce oraz wytyczające nowe kierunki
rozwoju. Skorzystaj z naszego bogatego
doświadczenia!”
Rödl & Partner
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Rödl & Partner w Polsce
Spółka Rödl & Partner założona została w 1977 roku w Norymberdze.
Jesteśmy dynamiczne rozwijającą się firmą, która świadczy
profesjonalne usługi w zakresie audytu, doradztwa prawnopodatkowego, księgowości finansowo-płacowej.
Od roku 1992 działamy również w Polsce. Na tym rynku
Rödl & Partner cieszy się opinią kompetentnego doradcy w zakresie
audytu, doradztwa prawno-podatkowego, outsourcingu kadrowopłacowego i księgowości finansowej.
Należymy do nielicznych firm w naszej branży, którym
udało się osiągnąć czołową pozycję wyłącznie dzięki własnemu
potencjałowi. Nie tworzymy sieci luźno powiązanych spółek i nie
działamy w systemie franczyzy; stawiamy na rozwój wyłącznie
dzięki ścisłej współpracy w międzynarodowym kręgu specjalistów.
Umożliwiamy łatwy dostęp do naszych usług. Posiadamy biura
w różnych regionach Polski – prowadzimy działalność w Gdańsku,
Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu.
Dzięki wieloletniej działalności doradczej znamy
szczególne wymagania i szanse polskiego rynku. Ścisła
interdyscyplinarna współpraca naszych pracowników o zasięgu
międzynarodowym
gwarantuje
kompleksowe
doradztwo
dopasowane do potrzeb każdego klienta. Znamy realia działalności
klienta na miejscu i jego język.
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Warszawa

Nasze usługi
W naszych biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu,
Warszawie i Wrocławiu świadczymy następujące usługi doradcze:
Doradztwo prawno-podatkowe
––
––
––
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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zintegrowane doradztwo prawno-podatkowe
fuzje i przejęcia
restrukturyzacje i prawo upadłościowe
transakcje transgraniczne
Due Diligence
prawo handlowe i cywilne
specjalne strefy ekonomiczne
doradztwo w zakresie nieruchomości i inwestycji budowlanych
prawo spółek
prawo pracy, w tym reprezentacja w sporach pracowniczych
przed sądami pracy
rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe
doradztwo przy oddelegowaniu pracowników w kraju
lub za granicą
prawo ubezpieczeń społecznych
prawo energetyczne, energie odnawialne
prawo zamówień publicznych
prawo własności intelektualnej i przemysłowej
prawo konkurencji
Compliance
Tax Compliance, w tym VAT Compliance
prawo celne i dewizowe
prawo podatkowe
planowanie podatkowe
optymalizacja podatkowa przy transakcjach zbycia i nabycia
międzynarodowe prawo podatkowe
ceny transferowe, w tym sporządzanie polityki cen
transferowych
rozliczanie i zwrot VAT w Polsce i za granicą
rozliczenia zakładów podatkowych
postępowanie podatkowe
prawo karne skarbowe
szkolenia

Audyt
–– badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych
zgodnie z następującymi standardami rachunkowości:
–– polskimi
–– międzynarodowymi IAS/IFRS
–– niemieckimi HGB
–– amerykańskimi US-GAAP i innymi
–– opinie, badania specjalne, usługi poświadczające
–– badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
–– badanie planów połączenia i przekształceń
–– Financial i Performance Audit
–– Financial Due Diligence
–– wycena przedsiębiorstw, w tym niezależne wyceny
rzeczoznawcy majątkowego
–– badanie systemów kontroli wewnętrznej
–– raportowanie według wytycznych koncernowych
–– doradztwo finansowo-gospodarcze, w szczególności w zakresie
organizacji i optymalizacji systemu rachunkowości
–– doradztwo bilansowe
–– szkolenia w zakresie polskich i międzynarodowych zasad
rachunkowości
Business Process Outsourcing
–– kompleksowe prowadzenie księgowości finansowej w systemie
Microsoft Dynamics AX
–– prowadzenie księgowości finansowej w wybranych systemach
(SAP, SAP Business One, Navision, ORACLE, JD Edwards,
Symfonia, CDN Optima), także w siedzibie klienta
–– hosting systemu Microsoft Dynamics AX
–– doradztwo w zakresie księgowości finansowej
–– księgowość płacowa i obsługa kadrowa
–– sprawozdawczość zarządcza
–– sprawozdawczość według międzynarodowych standardów
rachunkowości IAS / IFRS, amerykańskich US-GAAP,
niemieckich HGB
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–– sporządzanie deklaracji podatkowych, INTRASTAT,
sprawozdawczość statystyczna
–– obsługa płatności i monitorowanie płynności finansowej
–– wsparcie przy implementacji zagranicznych wersji programów
księgowych (w tym SAP, SAP Business One, Navision, ORACLE,
JD Edwards)
–– reprezentowanie przed organami podatkowymi, celnymi
oraz w zakresie prawa pracy
–– usługi typu domiciliary oraz sekretariat korporacyjny
Business Consulting
–– Interim Management
–– doradztwo w zakresie pomocy publicznej
–– wycena przedsiębiorstw lub ich części
–– wyceny majątkowe
–– doradztwo w zakresie organizacji systemu rachunkowości
–– pełnienie funkcji przedstawiciela podatkowego
–– usługi typu fiduciary
Doradztwo personalne
–– rekrutacje
–– specjalistów i pracowników pionu finansowego, logistyki,
administracji, doradców technicznych i przedstawicieli
handlowych
–– wyższej kadry menedżerskiej, w tym członków zarządu
–– raporty wynagrodzeń
–– testy profilu osobowego metodą SLG Thomas
–– testy merytoryczne (księgowość, finanse, podatki, HR, IT)
–– testy językowe (angielski, niemiecki)
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Tłumaczenia
–– tłumaczenia ustne i pisemne (polsko-angielsko-niemieckie
w dowolnej kombinacji językowej)
–– koordynacja projektów tłumaczeniowych
–– pośrednictwo w zakresie tłumaczeń na języki
wschodnioeuropejskie
–– tłumaczenia przysięgłe
Nowe technologie i cyberbezpieczeństwo
–– audyty
–– sieci, infrastruktury
–– aplikacji
–– wdrożenia RODO, audyty zgodności
–– testy penetracyjne
–– kampanie socjotechniczne
–– analizy (ryzyka, skutków dla ochrony danych)
–– Inspektor Ochrony Danych (IOD)
–– szkolenia prawno-techniczne
–– Blockchain
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Nasz profil
Nasi radcy prawni i adwokaci, doradcy podatkowi, biegli rewidenci,
księgowi oraz specjaliści w zakresie doradztwa biznesowego świadczą
usługi w 109 biurach naszej firmy w 49 krajach. Zatrudniamy 5 120
pracowników, którym zaufali klienci na całym świecie.
Historia Rödl & Partner zaczęła się w 1977 roku od założenia
jednoosobowej kancelarii w Norymberdze. Celem firmy od początku
było wspieranie klientów prowadzących działalność międzynarodową.
Aby osiągnąć ten cel Rödl & Partner rozpoczęła zakładanie biur poza
granicami Niemiec – w Europie Środkowej i Wschodniej (od 1991),
a następnie w krajach azjatyckich (od 1994), Europie Zachodniej
i Północnej (od 1998), USA (od 2000) oraz w Ameryce Południowej
(od 2005) i Afryce (od 2008).
W Rödl & Partner zawsze najważniejszy jest sukces
naszych klientów, który wyznacza kierunki naszego rozwoju:
jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie klienci dostrzegają potencjał
dla zaangażowania gospodarczego. Zamiast budować sieć czy
działać w systemie franczyzy, tworzymy zintegrowany, fachowy
i międzynarodowy zespół pracowników. W ten sposób Rödl & Partner
świadczy usługi międzynarodowe jako jedna firma.
Podobnie jak w przypadku niemieckich przedsiębiorstw
rodzinnych, nasze działania kształtuje duch przedsiębiorczości.
Firmy te kładą nacisk na osobistą obsługę i chętnie korzystają z pomocy
doradcy, który jest równocześnie dla nich partnerem.
W Rödl & Partner obowiązuje zasada indywidualnego
opiekuna. Każdy klient ma jedną osobę kontaktową, która
troszczy się o to, aby otrzymał on pełną i najlepszą z możliwych
ofert. Opiekun rozpoznaje zapotrzebowanie na usługi doradcze
oraz identyfikuje problemy wymagające wyjaśnienia. Jest stale
do dyspozycji klienta, co ma szczególne znaczenie w sytuacjach
krytycznych.
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Filozofia firmy Rödl & Partner to współpraca oparta na
zaufaniu, realizowana w długoterminowej perspektywie. Stawiamy
na renomowanych specjalistów, myślących wielokierunkowo.
Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że potrzeb klientów oraz
projektów nie można rozdzielić na poszczególne dyscypliny. Stąd
kompleksowe podejście, które opiera się na wyważonym podziale
kompetencji między poszczególne działy i na płynnym połączeniu
ich poprzez interdyscyplinarne zespoły.
Unikatowe połączenie
Rödl & Partner nie tylko skupia adwokatów, radców prawnych,
doradców podatkowych i gospodarczych, księgowych oraz
biegłych rewidentów. W ramach firmy wszyscy specjaliści ściśle
ze sobą współpracują. Uwzględniając potrzeby rynku i naszych
zleceniodawców, tak tworzymy zespoły, aby odnosiły sukcesy
i osiągały cele klientów.
Interdyscyplinarność naszej firmy, podobnie jak jej
międzynarodowy charakter, nie są unikatowe. Unikatowe jest
natomiast połączenie, którego próżno szukać gdzie indziej:
kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorstw na całym świecie.
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Kontakt
Gdańsk
Piotr Mrowiec
Olivia Business Centre
al. Grunwaldzka 472B
80-309 Gdańsk
T	 +48 58 582 65 82
gdansk@roedl.com

Poznań
Magdalena Ludwiczak
ul. Górki 7
60-204 Poznań
T	 + 48 61 864 49 00
poznan@roedl.com

Gliwice
Liliane Preusser
ul. Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice

Warszawa
Renata Kabas-Komorniczak
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa

T	 +48 32 330 12 00
gliwice@roedl.com

T	 +48 22 696 28 00
warszawa@roedl.com

Kraków
Liliane Preusser
ul. Skałeczna 2
31-065 Kraków

Wrocław
Therese Baginski
Nicolas Business Center
ul. Św. Mikołaja 19
50-128 Wrocław

T	 +48 12 378 66 00
krakow@roedl.com
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T	 +48 71 606 00 00
wroclaw@roedl.com

Gdańsk

Poznań
Warszawa
Wrocław
Gliwice
Kraków
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Odwiedź nas!
www.roedl.pl

