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Η PwC διατηρεί σταθερά την ηγετική της θέση στην κυπριακή αγορά 

Ο οργανισμός παρουσίασε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το έτος 2017

Τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2017 
παρουσίασε η PwC Κύπρου, κατά το Ετήσιο Συνέδριο του οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, στη Λεμεσό. Τα έσοδα του οργανισμού ανήλθαν στα €77,8 εκ., 
επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στην κυπριακή αγορά, ενώ η συνολική συνεισφορά του στα 
έσοδα του κράτους διαμορφώθηκε στα €27,7 εκ. 

Στο φετινό Ετήσιο Συνέδριο συμμετείχαν περισσότερα από 140 στελέχη του οργανισμού καθώς και 13 
ηγετικά στελέχη από το διεθνές δίκτυο της PwC. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
PwC Κύπρου, κ. Ευγένιος Ευγενίου, καθώς και ο Πρόεδρος και Ανώτερος Συνέταιρος της PwC 
Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Kevin Ellis, ο οποίος απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους μέσω βίντεο.  

O Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος συμμετείχε σε γεύμα με τα ηγετικά στελέχη 
του οργανισμού από το διεθνές δίκτυο της PwC, παραθέτοντας μια σύντομη ομιλία για τις τελευταίες 
εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία, δήλωσε «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τομέας των υπηρεσιών 
έδειξε τα τελευταία χρόνια αντοχές, αλλά και ότι διαθέτει προοπτική, ότι βασίζεται σε πολύ στέρεα 
θεμέλια και συνάμα σε πολύ συγκεκριμένα και σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Με τον ίδιο 
τρόπο που κρατήθηκε ο τομέας αυτός, ουσιαστικά κρατήθηκε και η κυπριακή οικονομία, για να 
πετύχει την ανάκαμψη και την επάνοδό της σε αναπτυξιακή προοπτική. Στον τομέα των υπηρεσιών, η 
PwC έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και σε αυτό οφείλεται η διαχρονική παρουσία μας στις Ετήσιες 
Συναντήσεις του οργανισμού». 

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ευγενίου δήλωσε «Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και έντονα 
ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, οι κυπριακές επιχειρήσεις χρειάζεται να διαμορφώσουν και να 
υιοθετήσουν νέες στρατηγικές ανάπτυξης. Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της θέσης μας στην 
ψηφιακή οικονομία, αλλά και η συνέχιση της διερεύνησης νέων τρόπων με τους οποίους μπορούμε να 
προσφέρουμε αξία στους πελάτες μας. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε στην ευρύτερη 
προσπάθεια για την προώθηση της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού κέντρου. Πάνω απ’ 
όλα όμως ευχαριστώ τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους και τους ανθρώπους του οργανισμού, 
για την αφοσίωση και το πάθος τους στο ταξίδι αυτό». 

Κατά τις παρουσιάσεις και συζητήσεις που ακολούθησαν, τα μέλη της PwC είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τα σημαντικότερα ορόσημα του οικονομικού έτους που πέρασε. Όπως 
επισημάνθηκε, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους ο οργανισμός εστίασε στην εξέλιξη της 
στρατηγικής του, αναδιοργανώνοντας τα εσωτερικά τμήματά του με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση 
της ποιότητας των υφιστάμενων υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και την εισαγωγή νέων, που να 
καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών του και της αγοράς γενικότερα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε σε θέματα τεχνολογίας και μετασχηματισμού, με στόχο να διασφαλιστεί μια δυναμική 
παρουσία στην ψηφιακή εποχή. 

Επιπλέον, αναφορά έγινε στις συνεργασίες που έχει συνάψει η PwC Κύπρου με φορείς και θεσμούς, οι 
οποίοι στηρίζουν ιδιαίτερα τους νέους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να συμβάλουν 
στη δημιουργία μιας καινοτόμου και βασισμένης στη γνώση οικονομίας.  

Η ετήσια έκθεση της PwC είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.pwcannualreview.com.cy


