správa

CARPATHIAN Advisory Group a
Highgate Law & Tax sú butikové
poradenské spoločnosti spájajúce
pod jednou strechou komplexné
právne,
daňové
a
účtovné
poradenstvo pre podnikateľov.
Našou ambíciou je poskytovať
prvotriedne poradenské služby
postavené
na
skúsenostiach
z najvýznamnejších medzinárodných
poradenských spoločností (Allen &
Overy, Dentons, CMS, Accace), avšak
v osobnejšej, cenovo dostupnejšej,
praktickejšej
a
pre
klienta
zrozumiteľnejšej podobe.

Nové priestory

Zameriavame sa predovšetkým
na menšie, stredné a dynamicky sa
rozvíjajúce slovenské firmy.
Náš tím sú hlavne šikovní ľudia, ktorí
dávajú CARPATHIAN Advisory Group a
Highgate Law & Tax dušu a v najväčšej
miere prispeli k tomu, že sa nám
v minulom roku darilo. Za to im
všetkým patrí vďaka a uznanie
za hodiny strávené prácou pre neraz
náročných klientov.
Tešíme sa na nové výzvy, klientov a
všetko, čo nám prinesie ďalší rok
na trhu poradenských služieb.

Poradenstvo pri investovaní do kryptoplatforiem
Napriek tomu, že z investorského hľadiska sa javí byť
súčasná situácia s blockchain-based projektmi v útlme, stále
pracujeme na živých projektoch, kde naša úloha štandardne
spočíva v zastupovaní projektu (startupu), investora alebo
zakladaní fondu. Naše poradenstvo zahŕňa otázky
zdaňovania, DPH, zakladania investičných fondov, STO
(security token oﬀering), ICO (initial coin oﬀering), regulácie
finančných trhov, AML, či KYC.
Zamestnanecké akcie a opčné plány
Poskytovanie podielov na firme a jej ziskoch je
čoraz častejšou formou odmeňovania zamestnancov
v slovenských startupoch aj etablovaných firmách. Aj preto
sme na túto tému zorganizovali konferenciu, na ktorej sme
rozoberali viaceré právne, daňové a praktické úskalia
spojené s touto formou odmeňovania zamestnancov.
Daňová optimalizácia pre IT ﬁrmy
Aké sú možnosti optimalizácie nielen
pre stredné a väčšie IT firmy, ale aj tiež
pre jednoosobové sročky, sme na ďalšej
z našich konferencií praktickou formou
ukázali na našich príkladoch z praxe.
Diskutovali sme o možnostiach využívania
nových výhodných daňových režimov
pre slovenské firmy, ktoré vyvíjajú softvér.
Riešili sme aktuálne trendy pri optimalizácii
operatívnych ziskov, vstupu investora a
predaja firmy, či zamestnanecké akcie a
podiely v slovenských firmách.
BOKS International, Londýn
Prednášali sme nielen doma, ale aj v zahraničí, okrem iného
na konferencii BOKS International v Londýne s prezentáciou
"Role of lawyer in Tax Services". Diskutovali sme o úlohe
právnika pri daňovom poradenstve a daňových
optimalizáciách. Keďže súčasťou nášho daňového a
účtovného tímu sú aj advokáti, v CARPATHIAN poskytujeme
daňové a účtovné poradenstvo obohatené o nevyhnutné
právne súvislosti.

Peter Varga

Vždy som mal vášeň pre právo ako aj ekonómiu.
Našťastie som však v daňovom a finančnom
práve našiel dokonalé prepojenie, takže som sa
nemusel rozhodovať medzi „futbalom a hokejom“.
Na podnikateľský problém alebo výzvu sa pozerám
z pohľadu práva aj daní, v jednu a tú istú chvíľu.
A práve táto synergia je tým unikátnym prepojením
CARPATHIAN a HIGHGATE ako butikového poradcu
pre malých a stredne veľkých podnikateľov.

Skupina CARPATHIAN podniká v oblasti poskytovania právneho, daňového,
ekonomického, účtovného poradenstva a služieb na Slovensku a čiastočne tiež
v Českej republike.
Rok 2018 bol pre skupinu CARPATHIAN významný z viacerých hľadísk. V marci
2018 založili partneri CARPATHIAN advokátsku kanceláriu Highgate Law & Tax,
ktorá spadá do skupiny CARPATHIAN a ktorá sa špecializuje na daňové právo,
start-up právo, IP, IT a blockchain právo.
Tržby Highgate Law & Tax dosiahli za niečo vyše 9 mesiacov takmer 350 000 EUR,
čo ju napriek svojej mladosti a menšiemu počtu právnikov radí medzi
najefektívnejšie advokátske kancelárie na Slovensku.

Tomáš Demo

Už viacero rokov sa venujem vytrvalostným športom.
Už po pár klientoch som zistil, že vybudovanie si
zdravého rešpektu a postavenia na slovenskom trhu
poradenských služieb bude tiež behom na dlhšiu trať.
S pokorou si však myslím, že sme mali výborný štart a
s prístupom a ľuďmi, akých máme v našom tíme, sa
nám, pevne dúfam, už čoskoro podarí dostať sa
na popredné miesta.

Highgate Law & Tax za prvý rok svojej existencie zorganizovala tri veľmi úspešné
konferencie o investíciách do blockchain projektov, o vydávaní
zamestnaneckých akcií a podielov a možnostiach daňovej optimalizácie
v IT sektore.
Právnici Highgate Law & Tax počas minulého roka radili na transakciách a
projektoch, ktorých súhrnná hodnota presahovala sumu 100 miliónov eur a
boli opakovane citovaní v popredných slovenských odborných a ekonomických
médiách.

Nové priestory
Tržby v roku
2018
1 200 000 EUR
Počet
ľudí
16

Celkový počet
klientov
250
Naše nové
priestory
306 m2
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