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Сервіси в рамках 

проекту по релокації

бізнесів
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• Питання квот, податків, отримання дозволів на ексортні/імпортні

операці

• Питання логістики: склади, залізничне сполучення

• Залучення клієнтів

• GR-супровід (проведення спеціальних заходів, спрямованих на 

доведення певної інформації до відома органів влади, як на 

рівні уряду Польщі, України, так і Брюсселя):

• Допомога польським компаніям налагоджувати комунікацію з 

українськими компаніями 

Релокація бізнесу: GR супровід, European

Commission, European Parliament
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• Due Diligence

• M&A консалтинг

• Допомога у залученні фінансування 

• Пошук фінансування для проведення релокації

• Супровід реструктуризації заборгованості

• Редизайнинг внутрішніх бізнес-процесів для цілей їх оптимізації

Корпоративні послуги
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• Оцінка активів та бізнесу

• Оцінка втрат бізнесу

• Допомога у залученні фінансування 

• Підготовка фінансових моделей

• Підготовка та аналіз кошторису/бюджету на проведення 

релокації бізнесу

Оцінка
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• Діагностика функції управління персоналом 

• Регламентація робіт та функціональних обов'язків персоналу 

• Допомога у залученні фінансування 

• Сервіс з психологічної підтримки співробітників компаній 

• Рекрутинг

• Аутсорсинг функцій HR департаменту

HR-консалтинг 
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• Первинна діагностика бізнесу та ідентифікація точок оптимізації 

витрат та росту бізнесу

• Допомога в налагодженні комунікації між Україною, Польщею та 

іншими сторонами

• Супровід розробки бізнес-стратегії та бізнес-плану

• Діагностика фінансової функції

• Підготовка до проходження фінансового аудиту (преаудит)

• Аутсорсинг функції "Управління внутрішніми проектами бізнесу"

Послуги з Company Growth 
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• Супровід реєстрації компанії в іноземній юрисдикції

• Консалтинг з питань податкового, валютного законодавства, 

юридичних питань тощо (для фізичних та юридичних осіб)

• Міжнародне оподаткування та структурування бізнесу

• Оцінка податкового навантаження бізнесу при релокації до 

Польщі

Податки та право
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• Ведення бухгалтерського обліку (як для резидентів, так і для 

нерезидентів у співпраці з Baker Tilly International)

• Супровід підбору альтернативної бази обліку та імплементація 

облікової системи / перенесення облікових записів

• Консультації з питань ведення бухгалтерського обліку

• Перевірка стану бухгалтерського та податкового обліку

• Інвентаризація

• Кадровий облік, розрахунок та нарахування заробтної плати

• Підбір бухгалтерського персоналу в місці релокації

• Відновлення бухгалтерського обліку

• Юридичний супровід релокації в західноукраїнські регіони 

(внесення змін до ЄДР, підготовка проектів документів, 

узгодження договорів оренди майна та ін.)

Аутсорсингові послуги
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• Юридичний та податковий супровід релокації бізнесу

• Відкриття банківських рахунків Ведення бухгалтерського обліку

• Пошук локацій (виробничих, складських та офісних приміщень)

Baker Tilly у обраній юрисдикції

Партнери

• Страхування компаній.
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Contact details

Baker Tilly Ukraine LLP trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

CENTRAL OFFICE

28 Fizkultury St.,

Kyiv, 03150

Ukraine

T: + 380 (44) 284 18 65

F: + 380 (44) 284 18 66

SOUTH OFFICE

39/1 Uspenska St.,

Odesa, 65014

Ukraine

T: + 380 (48) 734 71 83

F: + 380 (48) 734 71 83

GLOBAL OFFICE

6th Floor

2 London Wall Place

London EC2Y 5AU

United Kingdom

T: + 44 (0) 20 3882 2000

EAST OFFICE

Soborniy Avenue 160,

Zaporizhzhya, 69005

Ukraine

T: + 380 (61) 220 23 82

F: + 380 (61) 220 23 82


