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Ми пропонуємо нашим клієнтам та їхнім юридичним консультантам
допомогу експерта-бухгалтера для оцінки суми збитку в судових
розглядах або в інших спірних ситуаціях. Предмет суперечки може
бути досить складним і часто передбачає значні суми збитку, які
потрібно розрахувати.
Послуги експерта-бухгалтера в
міжнародному арбітражі
Ми надаємо послуги експерта-бухгалтера
в судових та арбітражних розглядах за всіма видами
суперечок і в різних галузях. Ми працюємо як
з юридичними представниками наших клієнтів,
так і безпосередньо з клієнтами, здійснюючи
об’єктивну незалежну експертну оцінку суми
збитку в справах, що розглядаються в основних
міжнародних арбітражних інституціях, зокрема в
Міжнародному арбітражному суді при Міжнародній
торговій палаті, Лондонському міжнародному
арбітражному суді та в Міжнародному центрі
з вирішення інвестиційних спорів. Ми виконуємо
функцію експерта-бухгалтера при вирішенні
спорів з різноманітних питань – від порушення
контрактних зобов'язань та експропріації активів
до питань стосовно вартості придбання активів.

Ми працюємо зі страховиками та
перестраховиками, а також безпосередньо
зі страхувальниками, надаючи об’єктивну
незалежну оцінку суми збитку від перерви
у виробництві й у разі втрати товарноматеріальних цінностей.
Ми надаємо:
• попередню оцінку сильних і слабких сторін
страхової претензії;
• незалежний та об'єктивний розрахунок збитку від
перерви у виробництві й у разі втрати товарноматеріальних цінностей для страхового ринку і
для страхувальників;
• оглядову перевірку експертом-бухгалтером
страхових контрактів;

Ми надаємо:

• огляд і розрахунок страхових сум;

• оцінку сильних і слабких сторін справи з точки
зору експерта-бухгалтера;

• консультаційні послуги страховому ринку
і страхувальникам у процесі врегулювання
страхових претензій.

• незалежний та об'єктивний звіт експертабухгалтера, що роз’яснює складні питання
простою, але професійною мовою;
• глибокі галузеві знання і досвід наших фахівців,
необхідні для судового розгляду, отримані
завдяки спільній роботі з офісами «Делойт»
в інших країнах;
• консультаційні послуги юридичним відділам
компаній та їхнім зовнішнім юридичним
консультантам з питань аудиту, бухгалтерського
та податкового обліку, а також консультації щодо
роботи вже обраного офіційного експертабухгалтера;
• оглядова перевірка експертом-бухгалтером
договорів купівлі-продажу акцій та угод акціонерів
для визначення сфер, що можуть потенційно
призвести до виникнення спірних ситуацій.
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Розрахунок збитків при страхових випадках
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Приклади наших проектів
Експерт-бухгалтер
в міжнародному арбітражі
Ми виступали як експерт-бухгалтер з боку
відповідача для оцінки можливого збитку позивача,
зазнаного за результатами діяльності спільного
підприємства в нафтогазовому секторі. Ми оцінили
збиток на основі аналізу грошових потоків від
діяльності спільного підприємства.
Експерт-бухгалтер
в міжнародному арбітражі
Ми були залучені позивачем у спорі акціонерів
спільного підприємства для розрахунку розміру
збитків у девелоперському проекті.
Ми здійснили оцінку збитку і розрахували втрати
від недоотриманих орендних платежів
з використанням моделі дисконтованих грошових
потоків.

Консультація експерта-бухгалтера
Ми були залучені місцевим міноритарним
акціонером для сприяння в урегулюванні спору з
основним акціонером (англійською компанією).
Сутність спору полягала у визначенні вартості
міноритарних часток місцевих компаній, які
основний акціонер купував у нашого клієнта.
Ми розробили модель корегувань до розрахунку
вартості групи та обґрунтували розроблену
методологію розрахунку і розмір корегувань під час
перемовин та обговорення з основним акціонером.
Розрахунок збитку у разі страхового випадку
Ми були залучені страховим ринком для розрахунку
суми збитку та додаткових витрат, яких зазнала
девелоперська компанія внаслідок настання
страхового випадку. Наш звіт та розрахунки бути
прийняті страхувальником, страховиками та
перестраховиками. Рішення про суму страхового
відшкодування було прийнято на основі наших
розрахунків.

3

Контактна інформація

Дмитро Ануфрієв
Партнер
Департамент корпоративних фінансів
«Делойт», Україна
Тел.: +38 (044) 490 90 00, дод. 2622
danufriev@deloitte.ua
Вікторія Самойленко

Менеджер
Департамент корпоративних фінансів
«Делойт», Україна

Тел.: +38 (044) 490 90 00, дод. 3668
visamoilenko@deloitte.ua

deloitte.ua
Про «Делойт»
Назва «Делойт» стосується однієї чи кількох юридичних осіб: «Делойт Туш Томацу Лімітед», приватної
компанії з відповідальністю учасників в гарантованих ними межах, зареєстрованої за законодавством
Великобританії
(далі – «ДТТЛ»), мережі фірм-учасників ДТТЛ та пов’язаних з ними осіб. ДТТЛ і кожна з її фірм-учасників є
самостійними та незалежними юридичними особами. ДТТЛ (також іменується як «Делойт Глобал») не надає послуги
клієнтам.
Докладну інформацію про ДТТЛ та її фірми-учасники розміщено за посиланням: www.deloitte.com/about.

«Делойт» надає послуги у сфері аудиту, консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками,
оподаткування та супутні послуги клієнтам державного і приватного сектору, що здійснюють свою діяльність у різних
галузях економіки. До числа клієнтів «Делойт» входять близько чотирьохсот з п'ятисот найбільших компаній світу
за щорічним рейтингом журналу «Fortune». Наявність глобальної мережі фірм-учасників, що охоплює понад 150 країн
світу, дозволяє «Делойт» надавати клієнтам можливості світового класу та високоякісні послуги, пропонуючи необхідні
рішення найскладніших бізнес-завдань. Понад 244 000 фахівців «Делойт» спрямовують свої професійні зусилля
на досягнення результатів, що мають значення.
Це повідомлення містить інформацію загального характеру, і ані «Делойт Туш Томацу Лімітед», ані жодна з фірмучасників та пов’язаних з ними осіб (надалі разом – «Мережа «Делойт») не надають професійні консультації або
послуги за допомогою цього повідомлення. Перш ніж прийняти будь-яке рішення чи вдатися до будь-яких дій, які
можуть зашкодити вашому фінансовому становищу або бізнесу, будь ласка, зверніться за консультацією
до кваліфікованого фахівця. Жодна юридична особа, яка входить до Мережі «Делойт», не відповідає за будь-які
збитки, яких зазнала будь-яка особа, що покладається на це повідомлення.
© 2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт і Туш». Усі права захищені.

