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Warszawa, 14 marca 2016 r. 

 

Pani Aleksandra Żylewicz 

Best S.A. 

ul. Morska 59 

81-323 Gdynia 

 

Szanowna Pani, 

w nawiązaniu do naszej korespondencji, poniżej przedstawiamy propozycję warunków współpracy 

w interesującym Państwa zakresie.   

 

Dążąc do zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji naszych Klientów, jesteśmy otwarci na Państwa wszelkie 

uwagi i sugestie dotyczące złożonej oferty. Z chęcią omówimy szczegóły naszej współpracy spotykając się w 

dogodnym dla Państwa miejscu i terminie. 

 

 

 

* * * * * 

Ufamy, że nasza oferta spełni Państwa oczekiwania.. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

Paweł Tomczykowski 

Partner Zarządzający 

Doradca Podatkowy 
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Stan faktyczny i cel projektu 

Spółka Best S.A. (dalej jako: „Best” ) jest akcjonariuszem spółki Kredyt Inkaso S.A z siedzibą w Warszawie (dalej 

jako: „Spółka”) posiadającym prawie 33% akcji tej Spółki. Z informacji przesłanych drogą mailową rozumiemy, że 

są Państwo zainteresowani powołaniem Kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. do pełnienia funkcji Rewidenta 

ds. szczególnych, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(dalej jako: „Ustawa o ofercie”). Zgodnie z powołanym przepisem, na wniosek akcjonariusza spółki publicznej, 

posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie 

zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub 

prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych).  

 

Zakres oferty  

Przedmiotem badania byłaby poprawność rozliczenia umowy subpartycypacji portfela wierzytelności, zawartej w 

dniu 30 września 2013 r. (dalej jako: „Umowa Subpartycypacji”) pomiędzy Spółką a jej jednostką zależną - spółką 

pod firmą Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (dalej jako: „Kredyt 

Inkaso Portfolio Investments” lub „Subpartycypant”), a także wszelkich czynności mających znaczenie księgowe 

dokonanych przez Spółkę na podstawie Umowy Subpartycypacji oraz ewentualnych porozumień mających 

charakter wykonawczy wobec Umowy Subpartycypacji  (dalej łącznie jako: „Porozumienia Wykonawcze”), w tym: 

1. Weryfikację prawidłowości rozliczenia oraz ujawnienia w jednostkowych sprawozdaniach finansowych 

Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 

zakończone w dniu 31 marca 2014 r. oraz w dniu 31 marca 2015 r. czynności mających znaczenie 

księgowe dla Spółki dokonanych w następstwie zawarcia Umowy Subpartycypacji lub Porozumień 

Wykonawczych pod kątem obowiązujących Spółkę w badanym okresie właściwych przepisów prawa 

podatkowego oraz zasad rachunkowości, w tym w szczególności weryfikację: 

 

a. momentu rozpoznania przychodu i kosztu podatkowego z tytułu Umowy Subpartycypacji 

oraz Porozumień Wykonawczych,  

 

b. bieżącego rozliczania spłat niesprzedanych wierzytelności z tytułu rozliczeń z dłużnikami, 

w tym weryfikowania czy w związku z wpłatą nie powstał dochód do opodatkowania. 

 

2. Wskazanie ewentualnych skutków ekonomicznych dla Spółki spowodowanych nieprawidłowościami 

zidentyfikowanymi w związku z badaniem okoliczności wskazanych w pkt. 1) powyżej, w szczególności 

odnoszących się do zobowiązań podatkowych Spółki, ich wpływu na wynik finansowy i kapitały własne 

Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki a także zasadności  części wynagrodzenia wypłaconego na rzecz 
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członków Zarządu Spółki w badanym okresie, którego wysokość była uzależniona od wyników 

osiągniętych przez Grupę kapitałową Spółki. 

 

Nasze wynagrodzenie 

Proponujemy, aby nasze wynagrodzenie w zakresie całego projektu i wyniosło  75.000 zł netto. 

Do podanego wyżej wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. 

 

Dodatkowe koszty realizacji projektu 

Nasze wynagrodzenie nie obejmuje opłat i należności publicznoprawnych związanych z projektem oraz 

ewentualnych kosztów podróży.  

 

Termin realizacji projektu 

Projekt zostanie zrealizowany w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów i 

informacji. 

 

Oświadczenia 

Niniejszym oświadczamy, iż: 

i. Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. oraz jej współpracownicy nie mają konfliktu interesów;  

ii. Nie zachodzi w stosunku do Kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. i jej współpracowników wyłączenie 

uniemożliwiające pełnienie funkcji rewidenta ds. szczególnych, w szczególności opisane w art. 84 ust. 3 

Ustawy o ofercie; 

iii. Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. oraz jej współpracownicy posiadają kwalifikacje niezbędne do 

badania, w szczególności opisane w art. 84 ust. 2 Ustawy o ofercie. 

iv. W zakresie wynikającym z oferty, wymagającym specjalistycznej wiedzy w zakresie rachunkowości, 

będziemy współpracować z biegłymi rewidentami, posiadającymi odpowiednie uprawnienia.  
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Proponowany Zespół 

Paweł Tomczykowski 

Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, jest 

doradcą podatkowym z ponad 16-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa 

podatkowego, członkiem International Fiscal Association oraz International Tax 

Planning Association i Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia doktoranckie przy 

Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, Advanced Management Program przy IESE Business School 

oraz Akademię Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.  

Przed dołączeniem do dr Ożóg współpracował przez sześć lat z międzynarodowymi kancelariami prawnymi i 

firmami konsultingowymi. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym również 

współautorem publikacji książkowych.  

Piotr Baraniak 

Radca prawny i doradca podatkowy. Of Counsel w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. 

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie podatkowym. Prowadził liczne projekty 

doradcze, świadczone dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów działających w 

różnych branżach. Jego doświadczenie obejmuje wszechstronne świadczenie pomocy 

prawno-podatkowej, zarówno w ramach bieżącego doradztwa, jak i przy 

przeprowadzaniu złożonych projektów podatkowych, w szczególności audytów 

podatkowych i transakcji kapitałowych. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w 

postępowaniach przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, wojewódzkimi sądami 

administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniach dotyczących zobowiązań 

podatkowych, postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, a także w sprawach wydawania interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego. Jest autorem kilku edycji komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych opublikowanych nakładem Wydawnictwa C.H. 

Beck. Ponadto publikuje artykuły o tematyce podatkowej, powoływane w orzecznictwie sądów administracyjnych 

jako stanowisko doktryny.     

 

W celu realizacji projektu w zakresie wymagającym specjalistycznej wiedzy z rachunkowości, Kancelaria Ożóg 

Tomczykowski Sp. z o.o. współpracować będzie z biegłymi rewidentami, posiadającymi odpowiednie 

uprawnienia. 
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* * * * * 

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług świadczonych przez O&T, uprzejmie proszę o kontakt: 

Paweł Tomczykowski     Piotr Baraniak 

Partner  Zarządzający     Of Counsel 

tel.: (22) 480 81 00     tel.: (22) 480 81 00 

e-mail: pawel.tomczykowski@ozog.pl   e-mail: piotr.baraniak@ozog.pl  

 

Poufność informacji 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz informacje o zmianie opisanych w nim warunków 

otrzymane od przedstawicieli Kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. są poufne i stanowią tajemnicę handlową 

chronioną prawem.  

Pragniemy przypomnieć o możliwości ich użytkowania jedynie w celu wewnętrznego procesu oceny 

proponowanych warunków i podejmowania decyzji. Publikowanie, kopiowanie, dystrybucja oraz 

rozpowszechnianie w jakiejkolwiek innej formie całości lub części zawartych w tym dokumencie informacji jest 

niedozwolone. 
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