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Poz. 
(poz. 
ub.r.)

Firma/kancelaria Przychody 
2011 rok

Przychody 
2012 rok

Przychody 
2013 rok

1. (1.) EY 125,89 146,47 147,26
2. (2.) PwC 137,9 134 144,2
3. (3.) Deloitte 105,66 111,42 131
4. (4.) KPMG 108,7 98,2 115,2
5. (6.) MDDP Michalik D!uska Dziedzic i Partnerzy 27,3 25,2 26,3
6. (5.) ISP Modzelewski i Wspólnicy 23,1 25,3 25,1
7. (7.) Crido Taxand 23 18 22,5
8. (11.) O"óg i Wspólnicy 12,19 10,09 12,17
9. (8.) TPA Horwath Sztuba Kaczmarek 11,41 11,95 11,66
10. (10.) ECDDP 10,9 10,9 10,9
11. (13.) GWW Tax 6,73 8,96 10,59
12. (12.) Dentons 7,77 9,43 10,03
13. (9.) Roedl, Majchrowicz-B#czyk 8,88 11,81 9,36
14. Grant Thornton 7,36* 6,37* 8,7*
15. (14.) RSM Poland KZWS 5,59 7,64 8,21
16. (15.) So!tysi$ski Kawecki & Szl%zak 6,03 7,24 7,29
17. (22.) SSW Spaczy$ski, Szczepaniak i Wspólnicy – 3,8 6,2
18. (21.) KNDP Kolibski Niko$czyk Dec & Partnerzy 2,56 3,94 5,61
19. (18.) KR Group 6,01 5,51 5,43
20. CMS 5,08 5,04 5,25
21. (19.) Doma$ski Zakrzewski Palinka 4,45 4,89 5,24

22. (20.) Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, 
Maciej Grochulski 5 4,8 4,9

23. Tax-Net 2,22 4,29 4,42
24. (23.) Russell Bedford Poland 1,1 3,2 4,1
25. (26.) Independent Tax Advisers 2,36 2,71 3,2
26. Sk!odowscy 2,54 2,53 3
27. (24.) Ma!gorzta Rentflejsz i Wspólnicy 3,2 3,1 2,94
28. (27.) Maxim 2,92 2,71 2,76

Poz. 
(poz. 
ub.r.)

Firma/kancelaria Przychody 
2011 rok

Przychody 
2012 rok

Przychody 
2013 rok

29. (25.) Gumu!ka 2,54 2,92 2,68
30. (30.) Parulski i Wspólnicy 2,79 2,05 2,52
31. (28.) ZETT Zbigniew &ebecki 2,7 2,56 2,51
32. (35.) FL Tax – Pawe! Fa!kowski, Kamil Lewandowski 0,13*** 1,15 2,25
33. Chadbourne & Parke 2,35 2,61 2,15
34. Doradca 2,13 2,1 2,11
35. (31.) Taxpoint 1,6 1,7 2,1
36. Sendero 1,23 1,46 1,85
37. (32.) Accounting Audyt Partner 1,1 1,4 1,7
38. (32.) Kocha$ski Zi%ba Rapala i Partnerzy 1,64 1,4 1,6
39. ECA Wójciak i Wspólnicy 0,8* 0,72** 1,45
40. Arena Tax – 0,36**** 1,34
41. (41.) P.J. Sowis!o & Topolewski 0,56 0,69 1,28
42. (37.) PKF Consult 1,43 1,19 1,27
43. TLA Smoczy$ski Koniewski 1,03 1,08 1,22
44. HLB M2 0,54 0,75 0,98
45. (39.) Krzysztof Modzelewski 0,8 0,92 0,95
46. (34.) Axon Tax 1,12 1,21 0,89
47. (38.) DMS Tax 1,04 0,93 0,88
48. Advicero Tax – 0,25*** 0,75
49. (43.) Mariusz Gotowicz 0,47 0,5 0,67
50. (45.) Eres 0,29 0,4 0,6
51. (46.) Forystek & Partnerzy 0,32 0,35 0,4
52. Ecovis 0,3 0,16 0,37
53. (47.) Fori-Lex 0,31 0,3 0,31
54. S!awomir Ziele$ i Wspólnicy 0,23 0,28 0,28

*         przychody od 1 lipca do 30 czerwca
**       przychody od 1 lipca do 30 kwietnia
***    przychody od 1 pa'dziernika do 31 grudnia
**** przychody od 1 lipca do 31 grudnia
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FINANSE | Na rynku doradztwa czu! 
o"ywienie, co obrazuje wzrost 
przychodów uczestników rankingu.

PAWE! ROCHOWICZ

Zwyci!zca rankingu w katego-
rii przychodów, czyli firma EY, 
jest co prawda dopiero czwar-
ta pod wzgl!dem wielko"ci, ale 
zainkasowa#a najwi!cej. Sta#o 
si! tak, cho$ jej szef Jaros#aw 
Kozi%ski twierdzi, &e nie za-
wsze warto walczy$ o wysok' 
cen!, gdy chodzi o strategicz-
ne sprawy dla klienta, gdy 
wchodzi w gr! w#asny presti&. 
Zreszt' ta firma mo&e si! po-
chwali$ wieloma udanymi 
kontraktami. G#o"no by#o w 
ubieg#ym roku o jej zaanga&o-
waniu w pomoc bran&y stalo-
wej z trudnymi sprawami VAT, 
a tak&e w doradztwie dla sa-
morz'dów. 

Warto jednak zauwa&y$, &e 
przewaga EY nad wiceliderem 
PwC znacznie stopnia#a 
w stosunku do ubieg#ego roku. 
Wynios#a oko#o 3 mln z#, co 
przy tej skali przychodów 
oznacza ró&nic! zaledwie 
dwuprocentow'.

Podobnie jak w kategorii 
liczby zatrudnionych dorad-
ców klasyfikacja finansowa 
pokazuje znaczn' ró&nic! 
mi!dzy prowadz'cymi cztere-
ma gigantami a reszt' uczest-
ników. Uplasowana na czwar-

tym miejscu KPMG zainkaso-
wa#a ponadczterokrotnie 
wi!cej ni& MDDP – najlepiej 
zarabiaj'ca w sektorze "red-
nich firm.

Z przegl'du danych poda-
nych przez uczestników ran-
kingu da si! wywnioskowa$, &e 
rynek ch!tniej korzysta z do-
radców. W poprzedniej edycji 
rankingu wzrost przychodów 
wykaza#o 26 kancelarii, a teraz 
mo&e si! tym pochwali$ 39 
firm. O&ywienie wida$ te& u 
tych, których dochody rosn' 
najbardziej. W 2012 roku 
wzrost przychodów o 10 proc. i 
wi!cej wykaza#o tylko 15 kance-
larii. W obecnej edycji rankingu 
jest ich 24. S' to wyniki zbli&o-
ne do tych przedstawionych na 
potrzeby rankingu za rok 2011. 

Spadki przychodów w"ród 
du&ych graczy zanotowa#y je-
dynie TPA Horwath oraz Mo-
dzelewski i Wspólnicy. W 
wi!kszo"ci firm przychody 
rosn'. Czy to zatem koniec 
kryzysu? Je"li wierzy$ wypo-
wiadaj'cym si! dla „Rz” szefom 
czo#owych firm, rzeczywi"cie 
na rynku nast'pi#o o&ywienie.

Ciekawie wypada zestawie-
nie firm, które odnotowa#y 
najwi!kszy procentowo wzrost 
obrotów. Nie s' to wielkie fir-
my – tu dwucyfrowym wzro-

stem mog' si! pochwali$ tylko 
Deloitte i KPMG. Dynamiczne 
skoki to raczej domena mniej-
szych firm.  

Tegorocznym rekordzist' 
jest warszawska firma Ecovis 

zatrudniaj'ca tylko czterech 
doradców podatkowych. Do-
tychczas zarabiaj'ca g#ównie 
na us#ugowej ksi!gowo"ci 

i audycie. Wykaza#a ponad 
130-proc. wzrostu przycho-
dów z us#ug doradztwa podat-
kowego. Jak przyznaje szefowa 
firmy Jadwiga Szabat, taki 
wzrost wzi'# si! z potrzeb 
klientów, których Ecovis do-
tychczas obs#ugiwa#. – Po 
prostu si! okaza#o, &e jest 
wiele spraw podatkowych do 
rozwi'zania. – W toku bie&'-
cych dzia#a% biznesowych 
przedsi!biorstw powstaje 
niezwykle du&o kwestii podat-
kowych zwi'zanych m.in.  
z cenami transferowymi, ko-
rekt' kosztów od niezap#aco-
nych faktur czy ze zwrotami VAT. 
Tych spraw by#o na tyle du&o, &e 
zdecydowali"my si! zatrudni$ 
nowych doradców podatko-
wych i umo&liwi$ im rozwój – 
przyznaje Jadwiga Szabat. 

Na uwag! zas#uguj' te& ro-
sn'ce z roku na rok obroty 

jednej ze "rednich kancelarii 
– KNDP. Ponad 40-procento-
wy wzrost jej przychodów to 
kontynuacja trendu z po-
przednich dwóch lat, gdy 
równie& wykazywa#a dwucy-
frowy wzrost. – To efekt poja-
wienia si! nowych klientów – 
twierdzi Andrzej Niko%czyk, 
wspólnik tej kancelarii. 

Podobnie jak w firmie Eco-
vis klienci wcze"niej po prostu 
nie zdawali sobie sprawy, &e 
mog'  osi'gn'$  pewne 
oszcz!dno"ci na podatkach, 
i to legalnie. Takie przypadki 
mog' "wiadczy$ o tym, &e na 
rynku wci'& jest wiele miejsca 
dla rozwoju us#ug doradztwa 
podatkowego, a klucz do suk-
cesu le&y w u"wiadomieniu 
klientom potrzeb optymaliza-
cji zobowi'za% podatkowych. 
– My"l!, &e zaanga&owanie 
doradców podatkowych jest 

pomocne wielu przedsi!bior-
com przy planowaniu 
i realizacji transakcji gospodar-
czych w dobie dynamicznych 
zmian zachodz'cych w gospo-
darce – uwa&a Jadwiga Szabat. 

Ogólnie poprawiaj'ca si! 
sytuacja w doradztwie podat-
kowym nie daje si! wyt#uma-
czy$ popraw' sytuacji gospo-
darczej kraju. Wed#ug danych 
GUS wzrost gospodarczy w 
ub.r nadal nie przekroczy# 2 
proc. Wiele innych wska(ni-
ków gospodarczych dopiero 
daje nadziej! na to, by przed-
si!biorcy mieli wi!cej pieni!-
dzy. By$ mo&e jednym z czyn-
ników nap!dzaj'cych rynek 
doradztwa podatkowego jest 
wi!ksza "wiadomo"$ klientów. 
Niektórzy doradcy wymienia-
j' te& rosn'c' #apczywo"$ fi-
skusa i konieczno"$ obrony 
przed nim. )

W wi!kszo"ci firm 
nast#pi$ wzrost 
przychodów

Dynamiczne skoki 
przychodów 
cz#$ciej 
wykazywa%y ma%e 
firmy ni" wielka 
czwórka
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"Partnerz EY: (od lewej): Krzysztof Sachs, Agnieszka Ta"asiewicz, Rados"aw Szcz#ch, Aneta B"a$ejewska-Gaczy!ska, 
Micha" Grzybowski, Andrzej Broda, Jaros"aw Kozi!ski (partner zarz%dzaj%cy dzia"em doradztwa podatkowego EY), 
Mateusz Pociask. Brakuje partnerów: Karoliny Gizickiej, Rados"awa Krupy, Piotra Wieli!skiego 


