WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW
Lp.

1.

2.

Nazwisko i imię

Brzastowska Elżbieta

Drożdżyński Aleksander

Adres

anif7@wp.pl

ul. Asnyka 18
48-200 Prudnik
olekiala@o2.pl

Telefon

71 357 71 70

602 188 479
77 436 25 94

Termin upływu
kadencji

31.12.2019 r.

31.12.2017 r.

Zakres ustanowienia
- szacowanie wartości nieruchomości
- wycena przedsiębiorstw
i ekspertyz ekonomicznofinansowych

wycena nieruchomości
UWAGA!
Czasowa przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego do 30.09.2017 r.

3.

Kubiczek Marcin

ul. Daszyńskiego 165/2
44-100 Gliwice
kubiczekm@kubiczekm.com

32 308 0000
32 630 5000 fax.

31.12.2019 r.

- wycena przedsiębiorstw, w tym na
potrzeby postępowań upadłościowych
oraz naprawczych, a także postępowań
podziałowych (na skutek ustania
wspólności majątkowej)
- wycena zdolności upadłościowej
- szacowanie opłacalności postępowań
układowych,
likwidacyjnych
w
kontekście korzyści wierzycielskich
- określenie momentu wystąpienia
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przesłanek do ogłoszenia upadłości na
potrzeby postępowań w przedmiocie
odpowiedzialności członków zarządu
spółek z.o.o. w związku z art.299 k.s.h
oraz członków zarządu spółek prawa
handlowego w związku z art.116
Ordynacji podatkowej oraz w zw. z art.
373
Prawa
upadłościowego
i
naprawczego, a także momentu
wystąpienia
stanu
zagrożenia
niewypłacalnością w kontekście art.
300-302 Kodeksu karnego
- szacowanie wartości szkody
wierzycieli w postępowaniach z art. 299
k.s.h., a także w kontekście art. 373
Prawa upadłościowego i naprawczego
- badanie zdolności ekonomicznofinansowej podmiotów gospodarczych
na
okoliczność
ustalenia
lub
zaprzeczenia obiektywnej możliwości
uiszczenia podatku (bądź jego zaliczki)
na rzecz organu skarbowego w dacie
upływu terminu uiszczenia podatku, tj.
w kontekście wykroczenia z art. 57
k.k.s. oraz czynu zabronionego z art.
77 k.k.s.
- badania racjonalności i zasadności
decyzji zarządczych w związku z
odpowiedzialnością karną o której
mowa w art. 296 k.k. w zw. z art. 308
k.k., a także ustalania dopuszczalnych
ram
ryzyka
gospodarczego
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charakterystycznego dla
przedsiębiorstwa/jednostki
gospodarczej

4.

5.

6.

7.

8.

Luberadzka Ewa

Nowy Folwark 6A
46-100 Namysłów
Skrytka pocztowa 95
ewaluberadzka@onet.pl

Machate Izabela

ul. Grunwaldzka 1/1
48-340 Głuchołazy
biuro@machate.pl

791 61 99 03

31.12.2018 r.

szacowanie nieruchomości;
rzeczoznawstwo majątkowe;
wycena przedsiębiorstw

Nowak Sławomir

ul. Ozimska 20A
46-053 Chrząstowice
chrzastowice@poczta.onet.pl

663-729-139

31.12.2017 r.

wycena nieruchomości

Podwiński Stanisław

ul. Strzelecka 10
42-700 Lubliniec
stanpodw@poczta.onet.pl

34 351 19 40
692 450 500

31.12.2018 r.

zarządzanie
wycena przedsiębiorstw
gazownictwo

Suszanowicz Katarzyna

ul. Ks. Pawła Buhla 8a
45-950 Opole
finus1995@interia.pl

784 458 232

501 403 105

31.12.2020 r.

31.12.2021 r.

otoczenia

budownictwo, szacowanie
nieruchomości
- szacowanie wartości przedsiębiorstw

- ekonomia i ekonomika
- analiza finansowa
- finanse i księgowość
- prognoza finansowa i planowanie
- wycena przedsiębiorstw
- zarządzanie
- ocena zdolności upadłościowej i
likwidacyjnej przedsiębiorstw
100

9.

Taranowicz Marek

ul. Sosnowa 10
46-053 Suchy Bór
marek.taranowicz@hotmail.com

600 046 216

31.12.2020 r.

- budownictwo
- szacowanie nieruchomości
- wycena przedsiębiorstw
Data modyfikacji 07.06.2017 r.
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