Lista referencyjna projektów
Klient

Usługa

dolnośląskie
Dobromierz
SAG Legnica Sp. z o.o.
ZAMG Kłodzko Sp. z o.o.
kujawsko-pomorskie
Chełmża
Ciechocin
Czernikowo
Gniewkowo
Lubiewo
Łabiszyn
Łubianka
Obrowo
Pakość
Rypin
Więcbork
lubelskie
Biała Podlaska m.
Biała Podlaska gm.
Bychawa
Jabłoń
Janów Lubelski

Kazimierz Dolny
Końskowola
Krzywda
Łaszczów
Michów
Modliborzyce
Niedźwiada
Powiat Parczewski
Powiat Opolski
Stanin

Strzyżewice
Werbkowice
Zamość
lubuskie
Bojadła
Kożuchów
Gozdnica
Nowe Miasteczko
Nowogród Bobrzański
Powiat Sulęciński
Powiat Wschowski
Szlichtyngowa
Trzciel
Żary gm.

Klient

audyt wewnętrzny (od 2018)
biznes plan i finansowanie (2018)
wygenerowanie oszczędności
odsetkowych na kredycie (2018)
obligacje (2018)
obligacje (2015)
obligacje (2013)
obligacje (2013)
obligacje (2014)
obligacje (2014)
audyt wewnętrzny (od 2018)
obligacje (2013, 2014)
obligacje (2014, 2015)
obligacje (2013)
obligacje (2014)
obligacje (2013)
audyt wewnętrzny (od 2016)
audyt oświaty (2016)
obligacje (2013)
studium wykonalności spółki
(2016), Program Finansowania
Inwestycji (2017)
obligacje (2013, 2016)
obligacje (2018), audyt
wewnętrzny (od 2018)
centralizacja VAT (2016),
odzyskanie VAT (2018)
obligacje (2013)
obligacje (2013)
obligacje (2017)
kredyt konsolidacyjny (2016)
obligacje (2013), audyt oświaty
(2015)
obligacje (2017)
obligacje (2013), zwrot VAT
(2016), studium wykonalności
spółki (2016), audyt wewnętrzny
(od 2017)
audyt wewnętrzny (od 2018)
obligacje (2014)
obligacje (2017)
obligacje (2013, 2016), studium
wykonalności spółki (2016)
restrukturyzacja zob. (2015)
restrukturyzacja zob. (2015)
restrukturyzacja zob. (2015)
obligacje (2014)
restrukturyzacja zob. (2015)
obligacje (2013)
obligacje (2013)
obligacje (2018)
restrukturyzacja zob. (2015),
doradztwo VAT (2018)

łódzkie
Biała Rawska
Dobroń
Grabów
Jeżów
Kiełczygłów
Kutno
Lipce Reymontowskie
Opoczno
Pabianice
Pajęczno
Piątek
Powiat Brzeziński
Powiat Opoczyński
Powiat Pajęczański
Powiat Rawski
Rawa Mazowiecka m.
Rawa Mazowiecka gm.
Rozprza
Rusiec
Siemkowice
Sieradz gm.

Skierniewice m.
Skierniewice gm.
Słupia
Strzelce Wielkie
Sulmierzyce
Tuszyn
WOD-KAN Skierniewice
Sp. z o.o.
Zadzim
Zduńska Wola gm.
Złoczew
małopolskie
Brzeszcze
Chrzanów
Kęty
Kozłów
Krzeszowice
Miechów

Muszyna
Olkusz
Oświęcim gm.

Usługa
obligacje (2013), audyt
wewnętrzny (od 2016)
obligacje (2017), audyt
wewnętrzny (od 2017)
obligacje (2015)
centralizacja VAT (2016)
obligacje (2014)
obligacje (2018)
obligacje (2018)
centralizacja VAT (2016),
obligacje (2018)
obligacje (2015, 2017, 2018)
obligacje (2016)
obligacje (2018)
obligacje (2013, 2016, 2017)
centralizacja VAT (2016),
obligacje (2018)
obligacje (2014)
obligacje (2013)
obligacje (2017)
audyt wewnętrzny (od 2018)
obligacje (2018)
obligacje (2014, 2017)
restrukturyzacja (2015), zwrot
VAT (2015, 2016)
obligacje (2017), audyt
wewnętrzny (od 2017), RODO
(od 2018)
obligacje (2013)
obligacje (2018)
obligacje (2018)
zwrot VAT (2015)
obligacje (2018)
obligacje (2017)
optymalizacja taryf (2015, 2016),
audyt (2016), model finansowy
(2015)
obligacje (2014)
audyt wewnętrzny (od 2016),
RODO (od 2018), obligacje (2018)
obligacje (2013, 2014)
obligacje (2013)
obligacje (2017)
restrukturyzacja zob. (2015),
obligacje (2017, 2018)
restrukturyzacja zob. (2015)
centrum usług wspólnych (2016)
restrukturyzacja zob., obligacje
(2015), studium wykonalności
spółki (2016), powołanie spółki
(2018)
audyt wewnętrzny (od 2018)
audyt oświaty (2015)
Program Finansowania Inwestycji
(2015)
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Powiat Suski
Tuchów
Zawoja
mazowieckie
Bodzanów

restrukturyzacja zob. (2015)
obligacje (2018)
obligacje (2014, 2015)

Teresin
TFI BGK S.A.

obligacje (2018)
analizy dot. inwestycji
mieszkaniowych (2017)
obligacje (2016)
obligacje (2013, 2018)
biznes plan (2015)
biznes plan (2017)

Bulkowo
Drobin

Huszlew
Iłów
Kadzidło
Kałuszyn
Karczew
Kobyłka
Kobyłka
Legionowo
Lelis
MOSiR Radom Sp. z o.o.
Mrozy
Nadarzyn
Nasielsk
Nowe Miasto nad Pilicą
Ojrzeń
Osieck
Ostrołęka

Piastów
Platerów
Płock
Płoniawy-Bramura
Płońsk
Powiat Garwoliński
Powiat Płocki
Przeds. Kom. Nadarzyn
Sp. z o.o.
Przytyk
Radom
Radzanowo
Rząśnik
Siedlce
Sierpc gm.
Słupno
Sochaczew
Sokołów Podlaski
Stara Biała
Stoczek

obligacje (2014, 2017), audyt
wewnętrzny (od 2018)
kredyt konsolidacyjny (2016),
obligacje (2017)
kredyt konsolidacyjny, obligacje
(2017), audyt wewnętrzny (od
2018)
obligacje (2014)
centralizacja VAT (2016)
audyt wewnętrzny (od 2017)
obligacje (2015)
leasing zwrotny analiza (2014)
obligacje (2016)
obligacje (2014, 2016)
termomodernizacja studium
wykonalności (2016)
audyt wewnętrzny (od 2018)
biznesplan i emisja obligacji
spółki (2015)
obligacje (2014)
obligacje (2016, 2018)
obligacje (2017)
Analiza potencjału
inwestycyjnego (2017)
obligacje (2018)
kredyt konsolidacyjny (2014)
wykup wierzytelności (2015),
optymalizacja zadłużenia –
analiza (2016)
Program Finansowania Inwestycji
(2016), obligacje (2017, 2018)
obligacje (2013, 2017)
obligacje (2013)
obligacje (2017)
obligacje (2014, 2015, 2016, 2017)
obligacje (2015, 2016, 2017)
refinansowanie obligacji (2017)
biznes plan i finansowanie spółki
(2017)
kredyt konsolidacyjny (2017)
obligacje (2015)
obligacje (2018)
obligacje (2015, 2017)
obligacje (2013), subrogacja
(2014)
restrukturyzacja zob. (2015)
obligacje - analiza (2016)
obligacje (2013)
kredyt konsolidacyjny, obligacje
(2018)
audyt wewnętrzny (od 2015),
obligacje (2017)
obligacje (2017)

Wyszogród
Ząbki
ZDiM w Płońsku Sp. z o.o.
ZGK w Przytyku Sp. z o.o.
opolskie
Domaszowice
Kluczbork
Leśnica
Popielów
Pow. kędzierzyńsko-kozielski
Prószków
Ujazd
podkarpackie
Brzozów
Dynów gm.
Frysztak
Powiat Bieszczadzki
Ryglice
Strzyżów
Tarnobrzeg

podlaskie
Białowieża
Boćki
Choroszcz
Dobrzyniewo Duże
Korycin
Łapy
Łomża
Mielnik
Mońki
Nowe Piekuty
Powiat Sokólski
Powiat Zambrowski
Stawiski
Wasilków
Zabłudów
pomorskie
Cedry Wielkie
Czersk
GPEC S.A. Gdańsk
GPK Skarszewy Sp. z o.o.
Skarszewy

Sopot
śląskie
Baseny Wisła Sp. z o.o.
Bobrowniki

restrukturyzacja zob. (2015)
wykup wierzytelności (2015)
audyt wewnętrzny (od 2018)
audyt wewnętrzny (od 2018)
Centrum Usług Wspólnych,
centralizacja VAT (2016)
audyt wewnętrzny (od 2018)
audyt wewnętrzny (od 2018)
obligacje (2013, 2017)
obligacje (2017)
obligacje (2017, 2018)
obligacje (2017)
obligacje (2018)
obligacje (2017)
kredyt konsolidacyjny (2016),
PPP (2017), finansowanie przez
PFR S.A. (2017)
obligacje (2013)
obligacje (2013)
audyt wewnętrzny (od 2018)
obligacje (2013)
obligacje (2018)
obligacje (2013)
obligacje (2013), PPP (2015)
obligacje (2018)
obligacje (2013)
obligacje (2017)
obligacje (2013, 2017)
audyt wewnętrzny (od 2018)
obligacje (2013)
obligacje (2013)
obligacje (2013)
audyt wewnętrzny (od 2018)
analiza potencjału
inwestycyjnego (2017)
analiza ESCO (2016)
model finansowy (2016)
restrukturyzacja zob. (2015),
Program Finansowania Inwestycji
(2015)
finansowanie przebudowy
ratusza - analiza (2017)
biznesplan (2017)
obligacje (2017), audyt
wewnętrzny (od 2016)
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Czeladź
Dąbrowa Zielona
Janów

obligacje (2015)
obligacje (2015)
obligacje (2014, 2017),
restrukturyzacja zob. (2015)
obligacje (2013)
obligacje (2017)
obligacje (2014), audyt oświaty
(2014)
implementacja kontroli
zarządczej (2014)
obligacje (2012)
obligacje (2017)
model finansowy, taryfikator
(2014), analiza finansowa
inwestycji kapitałowej (2015),
pozyskanie inwestora (2016,
2017)
obligacje (2013)
obligacje (2013, 2016)
obligacje (2013, 2017)
analizy finansowe (2015)
obligacje (2015, 2017)
audyt oświaty (2014), obligacje
(2014, 2018)
obligacje (2014)
obligacje (2014, 2018), zwrot
VAT (2015, 2016)
obligacje (2014)
obligacje (2015), program
postępowania naprawczego
(2016)
obligacje, bilans kadencji (2015)
obligacje (2013), program
postępowania naprawczego
(2017)
obligacje (2014, 2018)
Program Finansowania Inwestycji
(2016), audyt wewnętrzny (2015,
2016)
audyt oświaty (2016)
obligacje (2018)
obligacje, kredyt EBI (2016)
leasing zwr. (2015)
obligacje (2014, 2018)
obligacje (2013, 2017, 2018)
obligacje (2015)
obligacje (2014)

ZTK Żory Sp. z o.o.

finansowanie dla inwestycji
mieszkaniowej (2016, 2017)

Kłomnice
Kruszyna
Lipie
Miedźno
Mierzęcice
Mikołów
MPWiK Mysłowice Sp. z o.o.

Mstów
Mykanów
Mysłowice
Nowe Miasto Żory Sp. z o.o.
Ogrodzieniec
Opatów
Ożarowice
Panki
Pilica
Poręba

Powiat Mikołowski
Poraj

Przystajń
Psary

Radzionków
Rędziny
Sosnowiec
Szczekociny
Wisła
Wręczyca Wielka
Wyry
Zbrosławice

świętokrzyskie
Bodzentyn

Bałtów
Bogoria
Brody
Imielno
Kazimierza Wielka
Kunów
Łagów
Łoniów
Nowa Słupia
Skarżysko-Kamienna
Stąporków
Tuczępy
Włoszczowa
warmińsko-mazurskie
Gietrzwałd
Gołdap
Kurzętnik
Lelkowo
Pasym
Powiat Olecki
Powiat Giżycki
Purda
Świętajno
Janowiec Kościelny
wielkopolskie
Ostrów Wielkopolski gm.
zachodniopomorskie
Bielice
OSiR Stargard Sp. z o.o.
Powiat Choszczeński
Stargard

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.
Trzcińsko-Zdrój

kredyt konsolidacyjny (2015),
Program Finansowania Inwestycji
(2015), powołanie spółki
komunalnej (2016), obligacje
(2017)
obligacje (2017)
obligacje (2017)
obligacje (2016)
obligacje (2014)
kredyt konsolidacyjny (2015)
obligacje (2017)
obligacje (2015), powołanie
spółki (2015)
obligacje (2017)
Obligacje (2018)
obligacje restr. (2016)
obligacje (2014)
obligacje (2014)
obligacje (2013)
analiza potencjału
inwestycyjnego (2017)
obligacje (2013)
obligacje (2013, 2014, 2015,
2018)
restrukturyzacja zob. (2014)
obligacje (2014)
obligacje (2013)
obligacje (2017)
obligacje (2017)
obligacje (2013)
restrukturyzacja zob. (2014)
obligacje (2018)
obligacje (2014)
obligacje korporacyjne (2016)
analiza zadłużenia (2013)
obligacje (2013, 2018), Program
Finansowania Inwestycji (2015),
optymalizacja nadwyżek (2016)
pozyskanie finansowania na
budowę przedszkola (2017)
audyt oświaty (2018)
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