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WITAMY
w gronie niezależnych księgowych, audytorów,
doradców

podatkowych

i

konsultantów

biznesowych, zrzeszonych w sieci Russell
Bedford International. Od ponad 35 lat
światowa sieć firm konsultingowych Russell
Bedford

International

zapewnia

wiedzę

finansową i doradztwo biznesowe podmiotom
na wielu różnych rynkach i branżach w każdym

dr Andrzej Dmowski, CEO

zakątku świata.
Na rynku polskim działamy od 2011 roku pod szyldem
Russell Bedford Poland. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Krakowie oraz biura partnerskie
w Poznaniu i Gdańsku. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół specjalistów, zajmujący się kompleksową
obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów
indywidualnych. Obok adwokatów firma zatrudnia doradców podatkowych, radców prawnych oraz biegłych
rewidentów. Są to zawsze osoby z doświadczeniem,
wysokim wykształceniem i szeroką wiedzą, a przede
wszystkim z pasją. Wychodzimy z założenia, że ludzie
to największy potencjał każdej z firm. Idąc tym tropem,
dbamy o dobre warunki zatrudnienia i zapewniamy naszym pracownikom szkolenia tak ważne na rynku doradztwa. Dzięki temu rozwijają się z nami, pozostając
w firmie przez lata, a świadczone przez niech usługi są
na najwyższym poziomie. Stawiamy na kontakty długofalowe, oparte nie tylko na bezosobowym biznesie, lecz
na osobistej relacji.
W swojej działalności skupiamy się przede wszystkim
na budowie trwałej relacji z klientem, świadcząc usługi wykraczające nawet ponad jego wymagania, co jest
misją firmy.

Grupa Russell Bedford w Polsce

Podstawą naszej działalności są: prawo, podatki, audyty, księgowość, ubezpieczenia, szkolenia oraz doradztwo biznesowe i giełdowe. Zajmujemy się także: ochroną danych osobowych (RODO), świadczymy usługi
audytorskie i poświadczające, zapewniamy obsługę
księgową i kadrowo-płacową, doradztwo gospodarcze
oraz wyceny finansowe. Asystujemy także przy procesach restrukturyzacji czy sprzedaży przedsiębiorstw na
wszystkich etapach, od planowania transakcji, aż po
wsparcie merytoryczne po jej zamknięciu. Tak kompleksowe podejście wyróżnia nas na rynku polskim.
Świadczymy również usługi w zakresie Alternatywnych
Funduszy Inwestycyjnych.
Russell Bedford umocnił swoją pozycję jednej z najlepszych firm doradztwa prawnopodatkowego, co
potwierdza nie tylko 720 klientów w 2018 roku, lecz
także obecność firmy w najważniejszych na rynku rankingach: Top 20 międzynarodowych firm konsultingowo-doradczych na świecie wg International Accounting
Bulletin 2018, drugie miejsce w rankingu Doradców
Podatkowych Book Of Lists, a w 2018 roku także wysoka lokata w XII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.
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Nasze usługi
Grupa Russell Bedford oferuje
kompleksową pomoc całego
zespołu specjalistów w rozwiązaniu
wszelkich problemów pojawiających
się w trakcie prowadzenia
działalności z zakresu:

Struktura grupy

•

Doradztwa prawnego

•

Doradztwa podatkowego

•

Usług audytorskich i poświadczających

•

Obsługi księgowej i kadrowo- płacowej

•

Restrukturyzacji przedsiębiorstw

•

Doradztwa dla rynku kapitałowego

Russell Bedford Poland sp. z o.o.
Doradztwo podatkowe

•

Doradztwa gospodarczego i wycen
finansowych

Russell Bedford Dmowski

•

Usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń

•

Ubezpieczeń

•

Szkoleń i konferencji

•

Działalności wydawniczej

Doradztwo

i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp.k.
Doradztwo prawne
Russell Bedford Poland Akademia sp. z o.o.
Szkolenia i kursy zawodowe, działalność wydawnicza.
RB Restrukturyzacje S.A.
Restrukturyzacje przedsiębiorstwo

Audyt i usługi poświadczające
Russell Bedford Poland Audyt sp. z o.o.
Audyt i usługi poświadczające

Rynek kapitałowy
Russell Bedford Poland sp. z o.o.
Doradztwo gospodarcze oraz wejście na giełdę
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Nagrody i osiągnięcia
Ciągły, intensywny rozwój i dzielenie się wiedzą zaowocowały uzyskaniem
świetnych wyników. Znaleźliśmy się w ścisłej 20 najlepszych sieci konsultingowych na świecie, według prestiżowego The Accountancy Age Top 20 International Networks 2018, uzyskaliśmy wiele innych wysokich lokat w rankingach.
To daje ogromną satysfakcję i motywację do dalszej pracy i sprawia, że nasze hasło
przewodnie: „taking you further” pozostaje aktualne i mocno ugruntowane.

NAGRODA

Symbol 2018

w kategorii wsparcie biznesu

Rankingi firm Doradztwa Podatkowego

4 miejsce
Book Of Lists 2019/2020

43 miejsce
Rzeczpospolita 2018

11 miejsce
Dziennik Gazeta Prawna 2018

26 miejsce
Rzeczpospolita 2017

6 miejsce
Book Of Lists 2016/2017

18 miejsce
AcountacyAge 2018

17 miejsce
International Accounting 2019

12 miejsce
Book Of Lists 2019/2020

12 miejsce
Book Of Lists 2019/2020

Rankingi Kancelarii Prawnych

14 miejsce
Book Of Lists 2019/2020

Rankingi firm audytorskich i księgowych

12 miejsce
Book Of Lists 2017/2018

Rankingi firm szkoleniowych

12 miejsce
Book Of Lists 2019/2020

Grupa Russell Bedford w Polsce
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Doradztwo Prawne
MISJĄ I CELEM KANCELARII
PRAWNEJ RUSSELL BEDFORD JEST
ŚWIADCZENIE PROFESJONALNYCH
USŁUG PRAWNYCH PRZEZ ZESPÓŁ
NASZYCH ADWOKATÓW I RADCÓW
PRAWNYCH

USŁUGI DZIAŁU DORADZTWA PRAWNEGO:
•

Doradztwo w zakresie łączenia, podziałów i
przekształceń

•

Sprawy korporacyjne, zakładanie i likwidacja
podmiotów

•

Rozwiązania indywidualne dla biznesu z aspektami
międzynarodowymi

•

Postępowania karne i karno- skarbowe

indywidualnych oraz do podmiotów gospodar-

•

Postępowania administracyjne

czych. W zależności od potrzeb udzielamy porad

•

Postępowania cywilne

prawnych, sporządzamy pisma procesowe lub

•

Umowy, regulaminy i kontrakty

reprezentujemy klienta przed sądami oraz organami

•

Prawo ochrony środowiska i energetyki

•

Prawo własności intelektualnej

•

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

•

Giełda, finanse, bankowość

•

Nieruchomości i prawo budowlane

•

Ubezpieczenia majątkowe

•

Postępowania egzekucyjne i windykacja

Ofertę usług prawnych kierujemy do klientów

administracji.

Russell Bedford Dmowski
i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp.k.
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
NIP: 1132859760
KRS: 0000436903
www.russellbedford.pl
Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria
Adwokacka sp. k. jest podmiotem uprawnionym
do świadczenia pomocy prawnej zgodnie z Ustawa
z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze.
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Doradztwo podatkowe
DEPARTAMENT DORADZTWA PODATKOWEGO RUSSELL BEDFORD POLAND
OFERUJE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI USŁUGI
Z ZAKRESU POLSKIEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PODATKOWEGO.
USŁUGI DZIAŁU DORADZTWA PODATKOWEGO:
•

Podatki dochodowe, w tym ceny transferowe

•

Podatek od towarów i usług

•

Podatek od czynności cywilnoprawnych

•

Międzynarodowe prawo podatkowe

•

Due Diligence podatkowe

•

Wnioski o indywidualne interpretacje prawa

Wykorzystując nasze bogate doświadczenie, proponujemy
klientom najkorzystniejsze rozwiązania prawno-podatkowe pozwalające na rozwój ich biznesu przy jednoczesnym
zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego. Stanowimy
wsparcie dla naszych klientów zarówno na etapie planowania, jak i późniejszego wdrażania proponowanych struktur
tak, aby czuli Państwo, że mają realnego partnera, który
z największą starannością dba o Wasze interesy.

podatkowego
•

Reprezentowanie podczas sporów z organami
podatkowymi na każdym etapie postępowania

•

Reprezentowanie w sądach administracyjnych
wszystkich instancji (WSA, NSA)

Russell Bedford Poland sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
NIP: 1132836115
KRS: 0000387915
www.russellbedford.pl
Russell Bedford Poland jest podmiotem posiadającym
wpis na listę osób prawnych uprawnionych do
świadczenie usług doradztwa podatkowego numer
452, wydany przez Krajową Radę Doradcow
Podatkowych dnia 27.03.2012 roku.

Grupa Russell Bedford w Polsce
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Usługi audytorskie i poświadczające

Russell Bedford Poland Audyt sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
NIP: 5213674699
KRS: 000514565
www.russellbedford.pl
Russell Bedford Poland Audyt zgodnie z uchwała nr
2659/49a/2014 posiada wpis na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
pod numerem 3982, wydany w dniu 16.03.2014
roku.

PODSTAWĄ NASZEJ PRACY JEST POTWIERDZENIE RZETELNOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI
PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI I MIĘDZYNARODOWYMI
STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI.
USŁUGI W ZAKRESIE AUDYTU:
•

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

•

Raportowanie i sprawozdawczość finansowa

•

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

•

Usługi poświadczające

•

Audyty projektów współfinansowanych ze środków  
unijnych
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Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa
OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, JAK I OBSŁUGI PRACOWNICZEJ, PRZY WYKORZYSTANIU
NOWOCZESNYCH, ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KLASY ERP.

Celem usługi outsourcingu jest zwiększenie skuteczności
funkcjonowania firmy poprzez realizację zagadnień związanych z księgowością, płacami i kadrami firmy przez specjalistów Russell Bedford, którzy dodatkowo mogą posiłkować
się przy realizacji projektu bogatym doświadczeniem z zakresu doradztwa prawno-podatkowego.

USŁUGI W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI, KADR
I PŁAC:
•

Outsourcing księgowy

•

Sprawozdawczość finansowa

•

Doradztwo bilansowe

•

Outsourcing kadr i płac

•

Naliczanie wynagrodzeń

•

Rozliczenia z ZUS i PFRON

•

Wsparcie prawne i podatkowe

•

Sprawozdawczość GUS

Grupa Russell Bedford w Polsce

Russell Bedford Poland sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
NIP: 1132836115
KRS: 0000387915
www.russellbedford.pl
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Restrukturyzacje przedsiębiorstw
DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI ZAJMUJE SIĘ KOMPLEKSOWYM PRZEPROWADZANIEM PROCESÓW PRZEKSZTAŁCENIOWYCH POMAGAJĄC NASZYM KLIENTOM
SKUTECZNIE WYKORZYSTAĆ ROZWIĄZANIA JAKIE OFERUJE NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE.

USŁUGI W ZAKRESIE RESTRUKTURYZACJI:
•

Doradztwo restrukturyzacyjne

•

Pozasądowa restrukturyzacja zobowiązań

•

Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego oraz wniosku
restrukturyzacyjnego

•

Pełnienie funkcji zarządcy i nadzorcy w postępowaniach
restrukturyzacyjnych

•

Ochrona praw i reprezentacja wierzycieli

Zakres naszych kompetencji wykracza poza ramy

•

Doradztwo upadłościowe

prawne ustaw związanych z procesami restrukturyza-

•

Sądowe

pozasądowe

odzyskiwanie

należności

pieniężnych

cyjnymi. Jako Grupa Russell Bedford od wielu lat poznajemy biznesową rzeczywistość naszych klientów

i

•

Postępowanie sanacyjne

- zdobyte w ten sposób umiejętności i doświadczenie
pomagają nam znaleźć przydatne rozwiązania dla
przedsiębiorstw, które stanęły w obliczu sytuacji kryzysowej.

RB Restrukturyzacje S.A.
ul. Lompy 14
40-040 Katowice
NIP: 9542770822
KRS: 0000648090
www.rbrestrukturyzacje.pl
RB Restrukturyzacje to podmiot uprawniony do pełnienia funkcji syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy
zgodnie z Ustawą z dnia 29 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.
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Doradztwo dla rynku kapitałowego
ZESPÓŁ SPECJALISTÓW RUSSELL BEDFORD ZAPEWNIA KOMPLEKSOWE DORADZTWO TRANSAKCYJNE
ORAZ REGULACYJNE NA RZECZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO (SPÓŁEK
PUBLICZNYCH, EMITENTÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH ORAZ INNYCH UCZESTNIKÓW RYNKU
KAPITAŁOWEGO).
W ramach świadczonych usług asystujemy naszym klientom w pozyskaniu kapitału na zagranicznych rynkach kapitałowych.
W tym celu współpracujemy z najlepszymi firmami doradczymi oraz kancelariami prawniczymi zrzeszonymi w sieci Russell
Bedford InternationAl. Światowa sieć firm konsultingowych RBI zapewnia wiedzę finansową i doradztwo biznesowe podmiotom na wielu różnych rynkach i branżach, w każdym zakątku świata.

KRAJOWE RYNKI KAPITAŁOWE:

ZAGRANICZNE RYNKI KAPITAŁOWE:

•

tworzenie struktury korporacyjnej spółek

•

•

przeprowadzanie analiz typu due diligence

strategii

tworzenie strategii w oparciu o planowane transakcje na

międzynarodowych rynków kapitałowych

•

analiza stanu prawnego podmiotów oraz budowa
rozwoju

z

uwzględnieniem

wymogów

rynku kapitałowym

•

przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych

•

wsparcie podczas debiutu giełdowego

•

doradztwo przy emisjach papierów wartościowych

•

wsparcie przy przygotowaniu oferty publicznej

•

doradztwo

w

zakresie

spełnienia

wymogów

na międzynarodowych rynkach kapitałowych
•

nadzoru finansowego

sprawozdawczości finansowej dla celów prospektu
emisyjnego oraz jego opracowanie
•

analiza implikacji podatkowych związanych z procesem
wejścia na giełdę

•

reprezentacja klientów przed zagranicznymi organami

•

doradztwo transakcyjne, regulacyjne i restrukturyzacyjne
oraz

bieżące

doradztwo

w

zakresie

dotyczącym

funkcjonowania instrumentów finansowych

doradztwo w zakresie przekształcania sprawozdań
finansowych na MSSF, US GAAP lub inne standardy

•

wsparcie w zakresie wyceny spółki na potrzeby oferty
publicznej

•

doradztwo prawne i podatkowe dotyczące instrumentów
finansowych

ALTERNATYWNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE
(ASI)
•

Doradztwo w zakresie tworzenia struktur AFI

•

Wsparcie w procesie pozyskiwania kapitału dla ASI

•

Doradztwo przy wyborze optymalnej formy ASI

Grupa Russell Bedford w Polsce

Russell Bedford Dmowski
i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp.k.
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
NIP: 1132859760
KRS: 0000436903
www.russellbedford.pl
Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria
Adwokacka sp. k. jest podmiotem uprawnionym
do świadczenia pomocy prawnej zgodnie z Ustawa
z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze.
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Corporate finance
DZIAŁ USŁUG DORADZTWA GOSPODARCZEGO,
BIZNESOWEGO
I WYCEN FINANSOWYCH SKUPIA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW ŁĄCZĄCYCH WIEDZĘ
PRAWNĄ, FINANSOWĄ, KSIĘGOWĄ
I Z OBSZARU IT, Z SZEROKĄ ZNAJOMOŚCIĄ RÓŻNYCH DZIEDZIN
BIZNESU.

DEPARTAMENT CORPORATE FINANCE ŚWIADCZY
USŁUGI Z ZAKRESU:
•

Wycen podmiotów

•

Kontroli wewnętrznych

•

Zarządzania ryzykiem nadużyć gospodarczych

•

Audytu wewnętrznego

•

Wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych

•

Zapobiegania praniu „brudnych pieniędzy”

•

Fuzji spółek, aspektów prawnych, bilansowych
i podatkowych

•

Prognoz finansowych

Wspiera on w realizacji procesów restrukturyzacji,

•

Interim Management

reorganizacji, doradza w zakresie procesów trans-

•

Wsparcia przy wejściu na rynek NewConnect

akcyjnych, pozyskania finansowania, wspiera proce-

•

Wsparcia przy wejściu na giełdę

sy przejęć, sprzedaży firm czy sporządzenia wycen
spółek.

Russell Bedford Poland sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
NIP: 1132836115
KRS: 0000387915
www.russellbedford.pl
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Szkolenia i konferencje
Russell Bedford Poland Akademia sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
NIP: 5213695655
KRS: 0000555604
www.rbakademia.pl

RUSSELL BEDFORD OFERUJE SZEREG SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ
POZWALAJĄCYCH PRZYSWOIĆ I POSZERZYĆ WIEDZĘ W PRZYSTĘPNY
SPOSÓB. WARSZTATOWA FORMA
OFEROWANYCH PRZEZ NAS ZAJĘĆ STANOWI GWARANCJĘ POZYSKANIA PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE UCZESTNICY BĘDĄ
MOGLI W PEŁNI WYKORZYSTAĆ
W SWOJEJ CODZIENNEJ PRACY.

GŁÓWNE OBSZARY SZKOLEŃ:
•

Podatki i rachunkowość

•

Kadry i płace

•

Finanse

•

Controling

•

Informatyka

•

HR i rozwój osobisty

FORMA PROWADZONYCH SZKOLEŃ:
•

Otwarte

Prowadzącymi nasze szkolenia są pracownicy

•

Zamknięte

Russell Bedford, którzy na co dzień zajmują się pro-

•

Kursy zawodowe i certyfikowane

•

Studia podyplomowe

•

Wyjazdowe

blemami naszych klientów związanymi z podatkami,
prawem, finansami i rachunkowością.

Grupa Russell Bedford w Polsce
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Ubezpieczenia i usługi brokerskie
DORADZTWO PRAWNE I FINANSOWE TO TAKŻE UBEZPIECZENIA
I OPTYMALIZACJA W TYM ZAKRESIE.
OBNIŻENIE KOSZTU UBEZPIECZENIA
JEST MOŻLIWE PRZEZ PRECYZYJNE
ROZPOZNANIE RYZYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
Ponadto, dzięki organizowanym przetargom na
ochronę ubezpieczeniową – w tym niestandardowe
rozwiązania - broker uzyskuje od towarzystw ubezpieczeniowych atrakcyjną wysokość składki za poszczególne ryzyka.

RB Dom Brokerski sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
NIP: 5213743495
KRS: 0000630350
www.rbdombrokerski.pl
RB Dom Brokerski jest podmiotem posiadającym status brokera ubezpieczeniowego w świetle ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.2016.2077), w oparciu o uzyskane zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego - nr
zezwolenia: 2372/17; nr w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych: 00002251/U

USŁUGI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ
•

Analiza działalności gospodarczej klienta w aspekcie
zagrożeń

•

Opracowanie programów zabezpieczenia działalności
poprzez przeniesienia na Ubezpieczyciela zagrożeń
ze strony kontrahentów

•

Zwiększenie konkurencyjności klienta poprzez różnego
rodzaju gwarancje i zabezpieczenia

•

Przygotowanie

ubezpieczeniowych

programów

lojalnościowych, w tym programów medycznych
•

Ubezpieczeniowe zabezpieczenia przed działaniami organów skarbowych, w tym w zakresie odpowiedzialności karnej-skarbowej, OC, prawnej

•

Optymalizacja kosztów w programach ubezpieczenia
majątku
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www.russellbedford.pl

Nasze biura
W Polsce posiadamy biura w Warszawie, Katowicach, Krakowie
oraz biura partnerskie w Poznaniu i Gdańsku

Warszawa
al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa
E: office@russellbedford.pl

Katowice
ul. Lompy 14
40-040 Katowice
E: katowice@russellbedford.pl

Kraków
ul. Rondo Mogilskie 1
31-516 Kraków
E: krakow@russellbedford.pl

Poznań
ul.Taczaka 24
61-891 Poznań

Odwiedź nas w internecie
www.russellbedford.pl

Gdańsk
ul. Jaśkowa Dolina 81
80-286 Gdańsk

www.rbakademia.pl
www.rbrestrukturyzacje.pl
www.rbdombrokerski.pl

Dołącz do nas
www.russellbedford.pl

