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Незалежна оцінка двох активів: 100% частки  в статутному капіталі
та вигоди, що надає укомплектованість компанії персоналом, на дату, 
коли бізнес був зареєстрований у Країні «А»

Незалежна оцінка двох активів: 100% частки в статутному капіталі 
та вигоди, що надає укомплектованість компанії персоналом, на дату,
коли бізнес був зареєстрований у Країні «Б»

> ПРО КЕЙС

Послуги, надані Kreston Ukraine:

Мета:
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> ПРО КЛІЄНТА

Наш клієнт – агентство з розробки програмного забезпечення із більш ніж 
13-річним досвідом роботи. Головний офіс та центр розробки розташовані
у Львові, з 2018 року відкрито хаб у Києві.

Дослідницька фірма Clutch.co. внесла компанію в  ТОП-103 світових лідерів 
в області веб-розробок та розробки програмного забезпечення.

На ринку інформаційних технологій компанія здійснює

Фокус – налагодження стратегічних партнерських відносин з основними клієнтами, 
якими є підприємства середнього (45%) і малого бізнесу (40%) з 15 країн світу. 

Веб-розробка Розробка 
програмного 
забезпечення

Стратегічний 
IT-консалтинг

Керовані 
IT-послуги

50% 25% 15% 10%
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Гемблінг, телекомунікації та бізнес-послуги є головними галузями, для яких компанія розробляє програмне забезпечення. Частка цих галузей становить 80%.

30% Гемблінг

30% Телекомунікації

20% Бізнес

10% Фінанси

10% Готельна індустрія та сфера розваг 

Джерело: clutch.com

> ПРО КЛІЄНТА
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СПІВРОБІТНИКИ ОФОРМЛЕНІ ЯК СПД

Завдання: оцінити загальну вартість компанії з урахуванням нюансів, наведених вище

> ОСОБЛИВОСТІ

ДО 30.09.2018 РОКУ РЕЄСТРАЦІЯ 
В КРАЇНІ «А»

З 31.05.2019 РЕЄСТРАЦІЯ 
В КРАЇНІ «Б»

Переєстрація здійснювалась у країну з англійскою системою права

< kreston.ua >



Враховуючи те, що компанія не мала формалізації, змінила місце реєстрації, її фахівці оформлені як незалежні СПД, 
а юридична особа фактично транзитно використовувалась для розрахунків, ми оцінили бізнес як синергетичну 
вартість двох активів: 100% частки у статутному фонді компанії та вигоди, що надає укомплектованість компанії персоналом.

Було застосовано дохідний підхід: проаналізовані грошові потоки компанії та проведено їх дисконтування.    

РОБОТА НАД ПРОЕКТОМ ВІДБУВАЛАСЯ НАСТУПНИМ ЧИНОМ:

> РЕЗУЛЬТАТ

Аналіз документації на предметні
активи та самого предметного активу;

Збір та обробка інформації, 
необхідної для оцінки;

Вибір відповідного методологічного підходу,
методів та процедур оцінки;

Підписання договору 
на проведення оцінки;1
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Інтерпретація результатів;

Визначення вартості 
за допомогою прийнятих методів;

Підготовка звіту.
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> ЧОМУ KRESTON UKRAINE?

Ми маємо акредитацію Ради з нагляду за аудитом 
та бухгалтерським обліком в публічних компаніях 
США (PCAOB) і Агентстві США з міжнародного розвитку 
(USAID), а наші співробітники є членами ACCA, RICS і IFAC.

На нашому рахунку більше 15 років досвіду в галузі 
міжнародного аудиту, трансформації та консолідації 
фінансової звітності (IFRS, HBII, GAAP, GAAP UK / US / SWISS), 
а також успішна співпраця з міжнародними фінансовими 
організаціями, у тому числі Європейським Банком 
Реконструкції та Розвитку (EBRD), європейськими 
та азіатськими експортно-кредитними агентствами.

160+
штатних

 експертів

15+ 
галузей

200+ 
рекомендаційних 

листів

15+ 
років на ринку 

України

Kreston Ukraine представляє в Україні глобальну мережу 
Kreston International – одну з провідних світових 
організаційв області аудиторських і консалтингових послуг, 
ресурсами якої є 25 000 фахівців в 125 країнах світу.
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