Drodzy Rodzinni! Drogie Mazowsze!
Zapraszamy serdecznie na spotkanie tematyczne firm rodzinnych.
Podczas spotkania tematycznego uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę o zmianach, jakie
zaszły w 2017 roku w: księgowości, podatkach oraz ubezpieczeniach.
Uczestnicy otrzymają praktyczne rozwiązania do zastosowania we własnej firmie, a to
wszystko w wyjątkowo pozytywnej rodzinnej atmosferze. Prelegentami są członkowie
naszego stowarzyszenia, którzy przyczyniają się do powstania oddziału warszawskiego.
Podczas spotkania tematycznego odbędą się warsztaty, które pozwolą nam wypracować
wspólny harmonogram na cały rok dla działań w regionie.
Program spotkania:
11.30
12.00
12.15
13.00

13.40
14.15
15.00

rejestracja uczestników / powitalna kawa / networking
oficjalne rozpoczęcie
Zmiany w podatkach 2017 „ – Marceli Chalczyński z firmy rodzinnej Kancelarie
Chałczyńskich
Zmiany w podatkach w ujęciu praktycznym, jaki wpływ zmiany mają na
przedsiębiorcę? – Małgorzata Rekosz – Piekarska z firmy rodzinnej Azyl Biuro
Rachunkowe
„Zło konieczne”, czyli ubezpieczenia a zarządzanie ryzykiem…”- Paweł Regulski z
firmy rodzinnej Rema Broker
Pozyskiwanie funduszy - szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców na 2017/2018 –
Maciej Cieślak z firmy HOLON Consultans
zakończenie
Warsztaty integracyjne środowiska lokalnego – prowadzenie Anna Gwizdalska –
firma rodzinna Jars
Koszt: tylko 90 zł (netto) dla członków IFR
osoby niezrzeszone 110 zł netto
Miejsce: Galeria Freta, ul. Freta 39, Warszawa – Rynek Nowego Miasta
W cenie wliczone są napoje, serwis kawowy oraz pyszne przekąski.
Zapraszamy do rejestracji! https://goo.gl/forms/5rEXcwzzqp0hKZCL2
Organizator zastrzega sobie odwołanie imprezy 3 dni przed, ze względu na brak frekwencji.
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„Azyl Biuro Rachunkowe istnieje od 2005 r. Firmę założyła Zofia Rekosz ze
swoją wspólniczką Małgorzatą Rola. W 2011 r do firmy dołączyła Małgorzata
Rekosz – Piekarska, aktualnie menadżer biura i sukcesorka firmy. Siedziba
biura znajduje się na dolnym Mokotowie w Warszawie. Pracujemy w zespole
składającym się z 6 osób. Naszymi klientami są osoby rozliczające się
zarówno w formie książki przychodów i rozchodów jak i ksiąg handlowych.
Naszą misją jest wspieranie rozwoju przedsiębiorców poprzez wiedzę
wynikającą z prowadzonej przez nas rachunkowości, analiz i wynikającego
z nich doradztwa oraz partnerska współpraca w oparciu o wartości,
o uważność na człowieka i jego potrzeby, o poczucie sprawczości
w podejmowanych decyzjach i osiąganych celach każdego członka zespołu.
Kancelarie Chałczyńscy to stale rozwijająca się rodzinna firma z tradycjami.
Jesteśmy zespołem profesjonalnych prawników, finansistów i księgowych.
Nasza Kancelaria od 20 lat świadczy kompleksowe usługi konsultingowe dla
przedsiębiorców,
osób
fizycznych
nieprowadzących
działalności
gospodarczej i jednostek sektora NGO. Obsługujemy klientów z całego
województwa mazowieckiego z zachowaniem komfortu klienta. Świadczenie
naszych usług często nie wymaga osobistego kontaktu; stawiamy nacisk na
wygodę i szybkość realizacji zadań. Klientom oferujemy kompleksowe usługi
z zakresu księgowości, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego i
audytu, których nie świadczą inne podmioty z branży. Oferta skierowana jest
do każdego, kto potrzebuje pomocy doradcy podatkowego, prawnika lub
księgowej. Realizowana przez nas księgowość to wysoka jakość,
profesjonalizm, doskonały kontakt i pewność, że wszystkie sprawy zostaną
załatwione rzetelnie i terminowo.
Kancelaria Brokerska REMA BROKER Sp. z o.o. została założona w 1990
roku przez Bogdana Regulskiego. W 2005 do załogi dołączył Paweł
Regulski, aktualnie Dyrektor Zarządzający i (potencjalny ;-) sukcesor firmy.
Kancelaria składa się w sumie z 10 osób, a siedziba mieści się na
warszawskim Żoliborzu. Głównymi klientami są przedsiębiorstwa, jednostki
budżetowe, zakłady produkcyjne oraz floty samochodowe. Firma obsługuje
również Klientów indywidualnych, wychodząc z założenia iż każdy Klient
zasługuje na najlepszą obsługę. Profesjonalizm poparty wieloletnim
doświadczeniem ma na celu pomoc Klientom w poruszaniu się po tak
trudnym rynku jakim jest rynek ubezpieczeń i obszar zarządzania ryzykiem.
Dodatkowo Kancelaria, w ramach serwisu brokerskiego, zajmuje się obsługą
i prowadzeniem procesu likwidacji szkód dla swoich Klientów. Rodzinne
wartości wspomagają budowanie partnerskich relacji opartych na poczuciu
bezpieczeństwa i zaufaniu.
Holon Consultants jest niezależną firmą działającą na rynku doradztwa
finansowego i strategicznego dla spółek.
Pracujemy dla właścicieli i zarządów dużych i średnich spółek w Polsce i
zagranicą. Posiadamy 15-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu
transakcji kapitałowych oraz doradztwie strategicznym.
Specjalizujemy się w przeprowadzaniu transakcji częściowej lub 100%
sprzedaży oraz zakupu udziałów spółek, a także pozyskiwaniu kapitału na
rozwój.
Należymy do Translink Corporate Finance, globalnej sieci firm doradczych
specjalizujących się w przeprowadzaniu transakcji kapitałowych z udziałem
inwestorów zagranicznych.
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