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Wartości
Grant Thornton
Nasza oferta to:
jakość,
kompleksowa obsługa,
doświadczenie,
know-how.
Zapraszamy do
zapoznania się z ofertą
wartości Grant Thornton.

Doświadczenie

Wiedza ekspertów
z wielu dziedzin
Indywidualne podejście
Dedykowany zespół
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lat w sieci Grant Thornton, wiodącej
organizacji audytorsko-doradczej na świecie
lat na rynku usług doradczych w Polsce
projektów due diligence rocznie
średnie obroty badanych podmiotów (w mPLN)
przeciętne zatrudnienie w Targetach

Doświadczenie
Energetyka, surowce, przemysł
•

Energetyka

•

Produkcja przemysłowa •

•

Fotowoltaika

•

Konstrukcje metalowe

•

Źródła odnawialne

•

Branża budowlana

•

Nieruchomości
Jednostki konstrukcyjne
systemów i urządzeń dla
obiektów energetycznych

Sektor ochrony zdrowia
•

Opieka medyczna

•

Sport i fitness

•

Branża kosmetyczna

•

Branża farmaceutyczna

Technologie, media i komunikacja
•

Nowe technologie

•

Media i Rozrywka

•

Telekomunikacja

•

E-commerce, SaaS

Handel i dobra konsumenckie
•
•

Handel detaliczny,
hurt i dystrybucja

•

Motoryzacja

•

Produkty konsumenckie •
– FMCG
•
Transport

Usługi gastronomiczne
Logistyka

Dedykowany zespół
Due diligence to dynamiczny zespół
składający się z osób
o wyjątkowych kompetencjach,
z wieloma tytułami zawodowymi.
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Dostęp do wiedzy
Grant Thornton
International

Realizacja celów
biznesowych

Wiedza
Identyfikacja istotnych ryzyk
finansowych i operacyjnych

Ocena kontroli wewnętrznej

Ocena przyjętych
zasad rachunkowości

Weryfikacja poprawności
kalkulacji CIT

Analiza modelu biznesowego
i generowanych marż

Kalkulacja docelowego kapitału
obrotowego

Normalizacja EBITDA

Weryfikacja podatkowego
ujęcia kosztów finansowania
oraz udokumentowania
usług niematerialnych

Analiza
długu
netto

Normalizacja
kapitału
obrotowego

Elastyczność
Naszym celem jest satysfakcja Klienta
z zakończonej sukcesem transakcji.
Raport to tylko jeden z elementów
całego procesu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

DOSTOSOWANIE

WIEDZA
Dostarczamy
niezbędną wiedzę
w przystępny sposób

BEZPIECZEŃSTWO
Pomagamy ograniczyć
ryzyko

Czuwamy nad całym
procesem od początku do
końca

Dobieramy procedury, w tym
dane źródłowe do specyfiki
projektu

DYNAMIKA
Potrafimy szybko reagować
na zmiany w realizowanym
projekcie

INDYWIDUALIZACJA
Traktujemy każdą transakcję
indywidualnie

DOSTĘPNOŚĆ
Jesteśmy w stałym
kontakcie z Klientem przez
cały proces

Zapewniamy
wsparcie w
każdym
aspekcie
transakcji

Wsparcie
w poszukiwaniu
potencjalnych
celów przejęć

Wycena

Due diligence

przedsiębiorstwa

finansowe

Due diligence

Due diligence

Vendor

podatkowe

prawne

due dligence

Opracowanie struktury
prawno-podatkowej
transakcji

Przygotowanie projektu

Wsparcie w procesie

Rozliczenie finansowe

Całościowa koordynacja

umowy inwestycyjnej

negocjacji

transakcji (post closing)

procesu transakcyjnego

Wyjątkowa troska o Klienta
Firm audytorskich, doradczych i outsourcingowych jest wiele. To, co nas wyróżnia,
to wyjątkowe, niemal obsesyjne przywiązywanie wagi do jakości obsługi.
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Wysoki wskaźnik satysfakcji
Klienta Grant Thornton w Polsce

Toruń
Warszawa
Poznań

Wrocław
Katowice
Kraków

700

ekspertów

6

biur w całej
Polsce

1900

obsługiwanych
Klientów rocznie

Silna pozycja na rynku w Polsce
Podobnie jak większość polskich firm, zaczynaliśmy od zera na początku lat 90.,
na fali transformacji ustrojowej.

164%

wzrostu
przychodów Grant
Thornton Polska w
latach 2015-2020

Najszybciej
rosnąca

firma audytorskodoradcza w Polsce*

*według danych dziennika „Rzeczpospolita”

Międzynarodowe zaplecze i standardy
Uwalniamy potencjał rozwoju dynamicznych organizacji na całym świecie.

56 tys.

700+

pracowników

biur na całym świecie

140

117

krajów

lat doświadczenia

5,7 mld $
przychodu w 2019 r.
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