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Aile ofisi Hizmetlerinin ücretleri
Tek aile işletmenin maliyeti rahatlıkla yılda bir milyon ABD Doları'nı bulabilir. Masrafları
azaltmak için bugünlerde çoğu varlıklı aile bir çoklu aile ofisiyle çalışıyor.
Tek aile ofisi maliyetleri
Bir tek aile ofisi işletmek için hatırı sayılır bir paraya ihtiyacınız var, buna sadece siz ve aileniz için
çalışan ve bir avukatı, bir yatırım uzmanını, bir vergi avukatını, bir muhasebeciyi ve bir asistanı
içeren ufak bir ekibin masrafları da dâhil. Ve böylesi bir ekibi bulup işe almak (ki bu bile başlı
başına zor bir iş), gerçek bir tek aile ofisi işletmek için çoğu durumda ihtiyacınız olan minimum
şeydir. Dahası, tek aile ofisi durumunda tüm operasyonel risk ve tüm ek masraflar da aile
tarafından üstlenilmektedir. Dünya genelindeki toplam servetleri üç yüz milyon ABD Doları'ndan
az olan ailelerin kendi aile ofislerini kurmaları istisnai bir durumdur.
Çoklu aile ofisi maliyetleri
Aile ofisi hizmetlerinin masrafları çok yüksek olduğundan, günümüzde çoğu aile bir çoklu aile
ofisi ile çalışmaktadır. Normalde bir çoklu aile ofisi daha ucuzdur ve aileye deneyimli personele
anında erişim sağlama imkânı sunar. Aile, personelin diğer aileleri desteklemek suretiyle elde
ettiği deneyim ve uzmanlıktan faydalanır. Diğer yandan, tek aile ofisinin tersine, aile çalışanları
kontrol etmez ve hizmetlerin münhasırlığı da yoktur.
Ücret modelleri:
Bir çoklu aile ofisi hizmetlerini ücretlendirmek için farklı modeller kullanabilir. Başlıca iki ücret
modeli, sunulan gerçek hizmet için belirlenmiş sabit (saatlik) ücret ve yönetilen varlıkların
yüzdesinden alınacak ücret şeklindedir. Bu iki masraf modelinin kombinasyonu da mümkündür.
Sabit ücretli aile ofisi ücretleri
Eğer sabit ücret uygulanıyorsa bu genelde minimum bir sabit ücret üzerinden işlem görür.
Ailenizin servetine dair tüm gerekli hizmetler için harcanan zamana dayanır. Tek aile ofisinin
masrafları düşünülerek belirtildiği üzere, sizin için çalışacak çok sayıda profesyonel olacak ve bu
da masrafların hızla artmasına yol açacaktır. Aile ofisi çok sayıda varlıklı aile için çalışıyorsa,
sabit ücretler elbette ki birkaç aile tarafından paylaşılır.
Prensip olarak, ücretleri harcanan saat sayısına dayandırmak, ücretlendirmenin en objektif ve
şeffaf yoludur. Dış danışmanlara ait ücretler de aile ofisi hizmetlerinin sabit ücretine eklenecektir.
Bu yüzden de İsviçre'de bir aile ofisi seçerken, varlık yönetimi, aile yönetişimi ve hayır severlik
gibi hizmetlerin şirket içinden mi, yoksa dışarıdan uzmanlar ağı kullanılarak mı yapılacağına karar
vermeniz gerekir. Dışarıdan uzmanlar daha sık kullanıldığında masraflar belirgin şekilde artabilir.

Yüzde olarak aile ofisi ücretleri
Aile ofisi ücretleri yönetilen varlıkların miktarından yüzde olarak da alınabilir. Normalde varlık
miktarı arttıkça, ücretlendirilen yüzde azalır. Dış danışman ve uzmanların ücretleri aile ofisi için
sunulan hizmetlerin ücretlerine eklenir. Genelde uygulanan bir modelde, aile ofisinin hizmetlerini
karşılamak için kullanılan varlıkların yüzdesi fark etmeksizin minimum miktarda bir ücret alınır.
(Finansal) avantajlar
Çoğu durumda bir aile ofisinin çok sayıda özel banka ile (ayrıcalıklı) sağlam ilişkileri olduğundan,
genelde sizinle mevcut banka ilişkilerinizden daha düşük saklama ücretleri üzerinden anlaşma
yapabilecektir. Bunun sonucunda, bir çoklu aile ofisinin hizmetlerini kullanmak umulandan daha
az pahalı hâle gelebilir. Diğer yandan, dünya genelindeki servetiniz yirmi milyon ABD Doları'ndan
az ise, bir çoklu aile ofisi kullanmak çoğu durumda finansal açıdan anlamlı değildir.
Tıpkı şarap gibi, çoklu aile ofisleri çok farklı ücretlere, ebatlara, kalitelere ve tatlara sahiptirler.
Onları uygun fiyatlı ve kusursuz kalitede ya da aşırı pahalı ancak vadettikleri kaliteyi yansıtmayan
şekilde bulabilirsiniz. İsviçre'de hangi aile ofisini kullanacağınıza dair kararın sadece
ücretlendirmeye göre verilmemesi gerekiyor olsa da, bu da hesaba katılması gereken önemli bir
bileşendir. Ancak sonuçta, servetinizin yetkin ve güvenilir profesyonellerce yönetiliyor olduğu
bilgisinin rahatlığını yaşamanız hepsinden önemlidir.
Desteğimiz
Yukarıdaki konuları konuşmak için bize ulaşmaktan lütfen çekinmeyin. İsviçre'de sizin için uygun
olan aile ofisini beklentilerinize uyan ücret modeliyle birlikte bulmanıza yardım etmekten mutluluk
duyacağız. İsviçre'deki servet yönetimi ücretlerine dair başka sorularınız olduğu takdirde, onları
da sizinle konuşmaktan memnun oluruz.
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