Приватні послуги
Ваш шлях до успіху

Назва «Делойт» стосується однієї чи більшої кількості юридичних осіб, що входять до об’єднання «Делойт Туш Томацу Лімітед»
(«ДТТЛ»), приватної компанії, відповідальність учасників якої обмежено наданими ними гарантіями, зареєстрованої згідно із
законодавством Великобританії. Об’єднання «ДТТЛ» і кожна з таких юридичних осіб є самостійною і незалежною юридичною
особою. Об’єднання «ДТТЛ» (далі також іменується «Делойт Глобал») не надає послуг клієнтам. Докладну інформацію про
об’єднання «ДТТЛ» та юридичних осіб, які входять до його складу, розміщено на сайті: www.deloitte.com/about. Докладний
опис юридичної структури «Делойт» в СНД надано на сайті: www.deloitte.com/view/uk_UA/ua/pro-kompaniu/index.htm.
Міжнародне об’єднання «Делойт» надає послуги в галузі аудиту, оподаткування, консалтингу та корпоративних фінансів
державним і приватним компаніям, які працюють у різних галузях промисловості. Міжнародне об’єднання «Делойт» – це
міжнародна мережа компаній, які використовують свої глибокі галузеві знання та багаторічний досвід практичної роботи під
час надання послуг клієнтам із будь-яких сфер діяльності в понад 150 країнах світу. Понад 200,000 фахівців компанії «Делойт»
у всьому світі демонструють відданість ідеям досягнення досконалості в наданні професійних послуг своїм клієнтам.
Це повідомлення містить лише загальну інформацію, і жодна з юридичних осіб, які входять до складу об’єднання «Делойт Туш
Томацу Лімітед» і пов’язаних сторін (далі разом – «Об’єднання «Делойт») не є такими, що надають професійні консультації чи
послуги за допомогою цього повідомлення. Жодна юридична особа, яка входить до складу Об’єднання «Делойт», не несе
відповідальності за будь-які збитки, зазнані будь-якою особою, що покладається на це повідомлення.
© 2014 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК». Усі права застережено.
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Шлях до успіху вимагає ухвалення продуманих рішень
та вміння правильно використовувати можливості
для максимальної реалізації свого потенціалу.

У цьому Вам зможе допомогти Deloitte Private. Заслуживши
Вашу довіру як консультанти, ми концентруємо свою увагу та
зусилля на Вашому майбутньому: прогнозуємо Ваші потреби
та передбачаємо очікування. На шляху до процвітання Deloitte
Private буде Вашим порадником, що відкриває та прокладає
маршрут до заданої Вами мети. Найголовніше для нас –
Ваш успіх.

Наші спеціалісти
• максимально використовують досвід та знання колег з нашої глобальної мережі;
• мають надійну репутацію, здобуту протягом багатьох років роботи у сегменті, представленому
міжнародними приватними компаніями, а також власниками активів з високою та надвисокою
вартістю.

Наші клієнти
Приватні компанії

Клієнти з активами з високою
та надвисокою чистою вартістю

Зареєстровані на біржі
компанії зі значною часткою
приватної власності

Наші стратегічні цілі
Спеціалісти Deloitte Private прагнуть бути визнаними беззаперечно найкращими консультантами
у світовому масштабі, послугам яких надають перевагу приватні компанії, а також клієнти власники активів з високою та надвисокою вартістю. Перевершити конкурентів завдяки
бездоганній якості послуг, що ми надаємо, комерційній проникливості, спрямованості на
виконання будь-яких поставлених завдань, а також приязному відношенню до клієнта, ось що приваблює до співпраці з нами.

Наші цінності

Наші послуги
• податкове консультування та дотримання податкового законодавства для приватних компаній;
• податкове консультування та дотримання податкового законодавства для приватних
підприємців, а також фізичних осіб – власників активів з високою та надвисокою вартістю;
• консультації з міжнародного оподаткування та консультації щодо операцій з нерухомістю,
включно з глобальною мобільністю (global mobility), питань еміграції та зміни податкової
резидентності;
• планування «сімейних фінансів» та спадкування;
• послуги «сімейного офісу»;
• консультування сімейних підприємств.
Наші проектні команди орієнтовані на результат - і тому приділяють першочергову увагу
задоволенню потреб клієнтів шляхом грамотного використання глибоких технічних знань,
побудови міцних відносин з клієнтами на локальних ринках та співпраці в міжнародному
масштабі.

Фокус на інтересах
клієнта

Довіра

Спрямованість
на майбутнє

Те, що є важливим для Вас –
важливо і для нас. Ми
пропонуємо індивідуально
розроблені рішення, що
максимально відповідають
Вашим особистим потребам
та очікуванням та/або
потребам і очікуванням
Вашого бізнесу на шляху
до реалізації його завдань.

Співпраця з фахівцями Deloitte
Private забезпечить Вам спокій
та впевненість. Рекомендації,
які ми надаємо, розробляються
виходячи з Ваших інтересів,
спеціально для Ваших потреб
та з урахуванням Ваших
конкретних обставин: можете
бути певні у тому, що ми Вас
зрозуміємо.

Вектор діяльності Deloitte
Private спрямований
на майбутнє. Наші
рекомендації покликані
допомогти Вам досягнути
поставлених цілей
(наприклад, організувати
оптимальне сімейне
управління або розширити
бізнес до міжнародних
масштабів).
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