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Prelegenci
Marcin Dymek

Adam Fornalik

Marcin pracuje w KPMG od 2012 r., gdzie
w roli partnera i kluczowego biegłego
rewidenta prowadzi badania sprawozdań
finansowych i usługi doradcze dla instytucji
sektora finansowego. Marcin posiada ponad
18-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań
finansowych instytucji sektora finansowego,
przede wszystkim zakładów ubezpieczeń,
według MSSF i Polskich Standardów
Rachunkowości. Marcin prowadził wiele
projektów due diligence oraz doradczych
dla sektora finansowego: wdrożenie MSSF,
przeglądy operacyjne, przeglądy zgodności
z przepisami. Ściśle współpracuje z PIU
w szeregu inicjatyw ogólnorynkowych.

Adam pracuje w KPMG od 2015 r. Kieruje
ponad 30 osobowym Zespołem Aktuarialnym
i Zarządzania Ryzykiem w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej (CEE). Odpowiada za
doradcze projekty aktuarialne dla największych
ubezpieczycieli w regionie oraz za wsparcie
zespołów audytowych w badaniu sprawozdań
finansowych zakładów ubezpieczeń.
Adam posiada prawie 20-letnie doświadczenie
ubezpieczeniowe w Polsce i w regionie –
zarówno w projektach doradczych, audytowych
jak i z perspektywy zakładu ubezpieczeń.
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Dyrektor
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Michał posiada kilkunastoletnie doświadczenie
w doradztwie dla branży finansowej,
w tym w szczególności na rzecz podmiotów
prowadzących działalność ubezpieczeniową.
Michał koordynował wiele projektów
dedykowanych zakładom ubezpieczeń,
m.in. przeglądy podatkowe, badania typu
„due diligence” oraz badania w ramach
wsparcia zespołów audytowych w badaniu
sprawozdań finansowych zakładów
ubezpieczeń. Aktywnie współpracuje z Polską
Izbą Ubezpieczeń w projekcie dotyczącym
opracowania precyzyjnych reguł opodatkowania
działalności ubezpieczeniowej.
W swojej dotychczasowej karierze Michał
odpowiadał także za analizę obowiązków
podatkowych ubezpieczycieli zagranicznych
z Unii Europejskiej i państw trzecich.

Starszy Menedżer
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Artur pracuje w KPMG od 2012 r., gdzie jest
odpowiedzialny za audyty i usługi doradcze
dla zakładów ubezpieczeń, ma również
doświadczenie w usługach dla innych instytucji
finansowych.
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E: achadzynski@kpmg.pl
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Wojciech pracuje w KPMG od 2011 r., gdzie
jest odpowiedzialny za wsparcie zespołów
audytowych w badaniu sprawozdań
finansowych zakładów ubezpieczeń
i aktuarialne projekty doradcze (szczególnie
w zakresie Solvency II i „due diligence”);
ma również ponad dziesięcioletnie
doświadczenie w pracy w departamentach
aktuarialnych towarzystw ubezpieczeń na życie
i majątkowych w Polsce, Czechach i w Rosji.”

Tomasz pracuje w KPMG od 2006 r.
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla
branży finansowej, w szczególności zakładów
ubezpieczeniowych. Zakres jego doświadczenia
obejmuje zarówno bieżące doradztwo
podatkowe, przeprowadzanie kompleksowych
przeglądów rozliczeń podatkowych, jak również
prowadzenie postępowań podatkowych.
Tomasz prowadził kompleksowe projekty
mające na celu wprowadzenie procedur
podatkowych i sprawozdawczych w zakładach
ubezpieczeniowych i innych instytucjach
finansowych. W ramach swojej pracy zajmuje
się także doradztwem podatkowym w zakresie
wdrożenia regulacji FATCA w bankach
i zakładach ubezpieczeń.
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Przemysław zajmuje się świadczeniem
usług doradztwa podatkowego w zakresie
przeglądów podatkowych oraz bieżącego
doradztwa podatkowego dla Klientów z branży
finansowej w szczególności bankowej
i ubezpieczeniowej. Ponadto jednym
z głównych pól jego aktywności zawodowej
jest doradzanie klientom w zakresie
podatkowych aspektów restrukturyzacji
spółek oraz planowania podatkowego.
Specjalizuje się również we wdrażaniu
rozwiązań mających na celu optymalizację
opodatkowania, z uwzględnieniem aspektów
międzynarodowych.
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Kamil posiada CIMA Certificate
in business accounting

T: +48 22 528 19 66
K: +48 664 080 018
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Kamil pracuje w KPMG od 2014 r., gdzie jest
odpowiedzialny za audyt i usługi doradcze
dla zakładów ubezpieczeń, ma również
doświadczenie w usługach dla innych instytucji
finansowych. W sektorze finansowym pracuje
od 7 lat.

© 2015 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych
z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prelegenci
Michał Snopkowski

Michał Witecki

Michał posiada dziesięcioletnie doświadczenie
audytorskie zdobyte podczas pracy w KPMG
Polska oraz KPMG US. W kwietniu 2013 r.
Michał dołączył do Działu Doradztwa
Rachunkowego. W czasie swojej pracy
w KPMG uczestniczył w projektach związanych
m. in. z projektowaniem oraz wdrożeniem
procedur raportowania finansowego oraz
kontroli wewnętrznej. Michał brał również
udział w projektach, obejmujących przegląd
systemu kontroli wewnętrznej w procesie
sprawozdawczości finansowej (SOX). Posiada
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości,
w szczególności MSSF i US GAAP.

Michał rozpoczął pracę w KPMG w 2006 r.
Jest audytorem sprawozdań finansowych
funduszy inwestycyjnych, spółek
ubezpieczeniowych oraz innych instytucji
finansowych, według Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej
i Polskich Standardów Rachunkowości.
Michał uczestniczył w projektach
z obszaru doradztwa technicznego z zakresu
metodologii badania oraz Międzynarodowych
Standardów Rewizji Finansowej. Był również
odpowiedzialny za opracowywanie programów
szkoleń dla pracowników działu audytu
w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.
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