Δελτίο τύπου
PwC Κύπρου: Παρουσίασε το συνολικό αποτύπωμα της στην
οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον
Η συνολική συνεισφορά του οργανισμού εκτιμάται στα €166.8 εκ
Το συνολικό αποτύπωμα του οργανισμού παρουσίασε σε οικονομικούς συντάκτες και
εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η PwC Κύπρου. Το αποτύπωμα του
οργανισμού για το 2018, εκτιμάται στα €166.8 εκ, σημειώνοντας αύξηση €4 εκ. από το 2015
όταν είχε ανέλθει στα €162.8 εκ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το θετικό οικονομικό
αποτύπωμα του οργανισμού αντιστοιχεί σε συνεισφορά ύψους 0,6% στο ΑΕΠ της Κύπρου
και αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του συνολικού αποτυπώματος του οργανισμού.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, κ. Ευγένιος
Ευγενίου, ανέφερε πως, η PwC Κύπρου προχώρησε για δεύτερη φορά, στην καταγραφή του
συνολικού αποτυπώματός της, αποσκοπώντας στην αποτίμηση όλων των δράσεων της,
εξετάζοντας παράλληλα την ευρύτερη επίδρασή του οργανισμού στην οικονομία, στην
κοινωνία, αλλά και στο περιβάλλον.
«Διαχρονικός στόχος της PwC, είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η
επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Ο σκοπός αυτός καθορίζει τόσο τη διαδικασία λήψεως
αποφάσεων όσο και τη γενικότερη δράση του οργανισμού μας. Η καταγραφή του συνολικού
αποτυπώματος της PwC Κύπρου δίνει μια συνοπτική εικόνα της μέχρι σήμερα πορείας μας
προς τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Μας επιτρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τα
οικονομικά αποτελέσματα και να σχεδιάσουμε συγκεκριμένες δράσεις που θα συμβάλουν
στην ενίσχυση της συνολικής μας συνεισφοράς», ανέφερε.
Για την πραγματοποίηση αυτής της μελέτης αξιοποιήθηκε το πλαίσιο “Total Impact
Measurement & Management (TIMM)” της PwC το οποίο αποτελεί μια καινοτόμο και
πολυδιάστατη μέθοδο καταγραφής του συνολικού αποτυπώματος ενός οργανισμού με στόχο
τον εμπλουτισμό των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων.
Η παρουσίαση του συνολικού αποτυπώματος του οργανισμού έγινε στο περιθώριο γεύματος
εργασίας στα κεντρικά γραφεία της PwC Κύπρου στη Λευκωσία.
###ΤΕΛΟΣ###
Σημειώσεις:
Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την
εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή.
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Ο όρος PwC αναφέρεται στην PwC Κύπρου και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να αναφέρεται στο
δίκτυο της PwC. Ο κάθε ένας οργανισμός-μέλος αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pwc.com/structure.
Στόχος μας στην PwC Κύπρου, είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η επίλυση των προβλημάτων. Το
παγκόσμιο δίκτυο της PwC αποτελείται από περισσότερους από 250,000 ανθρώπους σε 158 χώρες και
όλοι μαζί δεσμευόμαστε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις Ελεγκτικές &
Συμβουλευτικές αλλά και τις Φορολογικές και Νομικές Υπηρεσίες. Μοιραστείτε μαζί μας ότι σας
απασχολεί. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.pwc.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+35722555108) email: konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103)
email: myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.
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