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Certyfikowana przez ACCA firma finansowo-księgo-
wa z główną siedzibą w Londynie, która świadczy 
kompleksowe usługi księgowe i biznesowe. Naszym 
klientom oferujemy pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii,  
w obrębie Unii Europejskiej, a także w wybranych  
jurysdykcjach podatkowych na całym świecie. Łączy-
my partnerów handlowych oraz wspieramy procesy 
internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Idea i filozofia
Celem Capital Business Links jest  
pomoc klientom w sprawnym funkcjo-
nowaniu na rynku europejskim i glo-
balnym. Współpraca z naszą firmą to 
gwarancja najwyższej jakości usług  
i kompetencje potwierdzone certy-
fikatami oraz referencjami klientów. 
Najwyższe standardy bezpieczeń-
stwa i odpowiedzialność za udzielone  
doradztwo i konsultacje.

Jesteśmy jedną z największych 
brytyjskich firm finansowo-ksiego-
wych specjalizujących się w ob-
słudze klientów obcojęzycznych 
na terenie Wielkiej Brytanii. Naszą 
wyjątkową pozycję na rynku brytyj-
skim ugruntował fakt, iż jako jedna 
z nielicznych firm posiadamy status  
Certified Chartered Accountants 
oraz Practising Certificate wydany 
przez ACCA. Najliczniejszą grupę 
naszych klientów stanowią przed-
siębiorstwa, które planują lub roz-
wijają swoją działalność na rynkach 
międzynarodowych, a w szcze-
gólności w Wielkiej Brytanii. W na-
szym portfolio znajdują się nie tylko  
firmy pochodzące ze Zjednoczone-
go Królestwa, ale również z Polski, 
Niemiec, Włoch, Czech oraz kra-
jów skandynawskich. Doradzamy 
w sprawach finansowych, bizneso-
wych i formalnych, aby firma wydaj-
nie funkcjonowała i maksymalizo-
wała zyski.

3000
Obsługiwanych
przedsiębiorstw

80%
Klientów

pozyskanych
z referencji

Gwarancja
rzetelności usług

Wykwalifikowani 
specjaliści

„Nasi klienci zapytani co skłoniło ich do  
wyboru Capital Business Links, najczęściej

odpowiadają fachowość, rzetelność i przede 
wszystkim renoma.”



Kompleksowa obsługa
Oferujemy wszelkiego typu usługi księgowe oraz doradztwo finansowe i bizne-
sowe, z których firmy korzystają zazwyczaj przez cały okres swojej działalno-
ści. Rejestrujemy spółki, doradzamy w sprawach księgowych, odpowiadamy za  
rachunkowość, rozliczamy podatek dochodowy i VAT, sporządzamy biznespla-
ny i prowadzimy rozrachunki z pracownikami.

Księgowość i doradztwo
Usługi naszej firmy adresowane są do szerokiej gamy odbiorców, począwszy od 

klientów indywidualnych poprzez obsługę firm limited i korporacji. Wspieramy 
przedsiębiorstwa na każdym etapie ich funkcjonowania - od momentu założenia 
poprzez kompleksową obsługę księgową i administracyjną. Nasze usługi zgodne 

są z najwyższymi brytyjskimi i polskimi standardami. Pomoc oferowana przez  
Capital Business Links znacznie wykracza poza sferę księgowości. Kierujemy się 

zasadą, że oferta naszej firmy powinna być elastycznie dopasowana do  
indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.

W naszych biurach można znaleźć 
specjalistów ze wszystkich dziedzin, 
które mają bezpośredni związek  
z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Oferujemy jednocześnie:

    Usługi rachunkowo-kadrowe
    Doradztwo podatkowe
    Doradztwo biznesowe 
    Doradztwo finansowe
    Usługi audytorskie

CBL w Polsce
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obsługiwanych przez nas licznych klientów 

z Polski oraz wzrastającej aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych, 
rozszerzyliśmy naszą strukturę otwierając oddziały w Polsce. Głównym założe-
niem jest zaoferowanie usług księgowych oraz doświadczenia zdobytego na 

rozwiniętych rynkach finansowych polskim klientom. Pragniemy również dostar-
czyć kompleksową pomoc nie tylko na rynkach europejskich, ale również bezpo-
średnio na rynku krajowym, tak aby cały podmiot obsługiwany był przez jeden, 

profesjonalny zespół księgowy.



Poznaj nasz zespół
Sukces zawdzięczamy głównie profesjonalizmowi naszych usług, który wyrasta 

z wiedzy, umiejętności, innowacyjności i doświadczenia naszych współpracowni-
ków. Nasi pracownicy posiadają, bądź są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji presti-

żowych i cenionych na całym świecie organizacji księgowych i biznesowych.

Piotr 
Kubalka, 
FCCA, MSC, 
BSC (HONS)
CBL Londyn

Absolwent Oxford Brookes University, 
gdzie uzyskał dyplom w zakresie księ-
gowości stosowanej. Od 2007 roku 
pełnoprawny członek ACCA. Jest bie-
głym księgowym z rozległą praktyką 
zawodową. W 2005 roku założył firmę 
Capital Business Links Ltd.

Jacek 
Basiukiewicz
CBL Warszawa

Studiował Ekonomię oraz Międzynaro-
dowe Stosunki Gospodarcze. Praktyk 
z 7 letnim doświadczeniem w zakresie 
obsługi księgowej polskich podmio-
tów oraz spółek zagranicznych. Boga-
te doświadczenie w obsłudze klientów 
z branży sportowej. Zarządza biurem 
w Warszawie oraz Gdańsku. 

Sebastian 
Swałdek

CBL Kraków

Studiował Ubezpieczenia, Zarządza-
nie Firmą oraz Zarządzanie Własno-
ścią Intelektualną. Uzyskał certyfikat 
zarządzania projektami PRINCE2®. Po 
kilku latach pracy w międzynarodowej 
instytucji ubezpieczeniowej, wspólnie 
z braćmi założył własną firmę konsul-
tingową. Od 10 lat doradza klientom 
sektora MSP. Od 2009 r. zarządza 
spółką Ltd w UK.
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Capital Business Links

Biura w Londynie:

Craven House,
40-44 Uxbridge Road, 
Ealing, London, W5 2BS 

28-29 The Broadway, 
Ealing, London, W5 2NP

Biuro w Warszawie:

Warta Tower
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Biuro w Krakowie:

ul. Rakowicka 1
31-511 Kraków


