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Υπηρεσίες Διαχείρισης
Εταιρειών

Ο στόχος μας
Το τμήμα Διαχείρισης Εταιρειών, εργοδοτεί άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με
εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και μακρόχρονη εμπειρία σε λογιστικές υπηρεσίες,
φορολογικής και εταιρικής συμμόρφωσης και άλλων συναφών επιχειρησιακών
θεμάτων. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο έμπιστος επιχειρηματικός σύμβουλος όλων
των πελατών μας (Trusted Business Advisor) προσφέροντας τους αφενός άμεσα τις
πλέον ενδεδειγμένες λύσεις και αφετέρου υποστηρίζοντας τους διαρκώς μέσα από την
εμπειρία και τις επιχειρηματικές γνώσεις που διαθέτουμε. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα
την καλύτερη λειτουργία των εγχώριων επιχειρήσεων καθώς και ξένων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη Κύπρο.

Η φιλοσοφία μας
Η ανάγκη των επιχειρήσεων για υποστήριξη από επαγγελματίες σύμβουλους που έχουν
γνώση του οικονομικού, νομικού και φορολογικού περιβάλλοντος είναι έντονη και
απαραίτητη. Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται καθώς και οι σοβαροί επιχειρηματικοί
κίνδυνοι που έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση και από τα διορθωτικά
φορολογικά και άλλα μέτρα που έχει εφαρμόσει η Κυπριακή κυβέρνηση, κάνει το
ρόλο μας ακόμα πιο σημαντικό. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να
αντιμετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους, ούτως ώστε να μπορεί η κάθε επιχείρηση να
επικεντρωθεί καθαρά στα θέματα που αποτελούν για εκείνη το κλειδί για κερδοφόρα
ανάπτυξη. Στόχος μας είναι η κατανόηση της επιχείρησης και των αναγκών της,
αλλά και των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την ορθή λειτουργία και τη
κερδοφορία της. Επιπλέον, στοχεύουμε στη συνεχή επιμόρφωση μας σε νομοθετικές και
χρηματοοικονομικές αλλαγές. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες
μας να κατανοήσουν την επίδραση αυτών των αλλαγών στην επιχείρηση τους.

Τι μπορούμε να κάνουμε για σας;
Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Υπηρεσίες λογιστικής και φορολογικής
συμμόρφωσης

Υπηρεσίες επιχειρηματικού και
χρηματοοικονομικού χαρακτήρα

•• Βοήθεια στην οργάνωση του λογιστηρίου
σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και
συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας
•• Βοήθεια στην τήρηση των αναγκαίων βιβλίων
και στοιχείων για επιχειρήσεις που δεν έχουν
δικά τους λογιστήρια
•• Επιθεώρηση/προσωρινή στελέχωση για
επιχειρήσεις με δικά τους λογιστήρια
•• Εξέταση φορολογικής κατάστασης της
επιχείρησης ή/και των διευθυντών/ιδιοκτητών
και εφαρμογή φορολογικού προγραμματισμού
•• Προληπτικός φορολογικός έλεγχος
•• Διαγνωστικός έλεγχος ΦΠΑ
•• Ετοιμασία προσχέδιων οικονομικών
καταστάσεων για έλεγχο
•• Βοήθεια στο σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση
προγράμματος μισθοδοσίας
•• Βοήθεια στο σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση
ταμείου προνοίας
•• Βοήθεια για συμμόρφωση της επιχείρησης
σε θέματα υπαλλήλων, PAYE, Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
•• Ετοιμασία, έλεγχος και υποβολή των
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, Intrastat και VIES
•• Ετοιμασία κεφαλαιουχικών καταστάσεων
•• Ετοιμασία και υποβολή φορολογικών
δηλώσεων της επιχείρησης και των
διευθυντών/ιδιοκτητών
•• Φορολογικές αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων
•• Βοήθεια στη λογιστική και φορολογική
συμμόρφωση επιχειρήσεων που προχωρούν σε
εκούσια εκκαθάριση

•• Σύσταση επιχείρησης και δραστηριοτήτων
•• Βοήθεια στη χρηματοοικονομική
αναδιάρθρωση της επιχείρησης
•• Βοήθεια στο χρηματοοικονομικό
προγραμματισμό της επιχείρησης και
ετοιμασία ειδικού μοντέλου
•• Αξιολόγηση τις φορολογικής κατάστασης και
εφαρμογή φορολογικού προγραμματισμού
•• Βοήθεια στην ετοιμασία κοστολογήσεων
•• Βοήθεια στην κατάρτιση προϋπολογιζόμενων
ταμειακών ροών (budgeting)
•• Βοήθεια σύγκρισης βασικών οικονομικών
στοιχείων της επιχείρησης με άλλες
επιχειρήσεις του ιδίου τομέα
•• Ετοιμασία περιοδικών οικονομικών
καταστάσεων
•• Βοήθεια στην ετοιμασία κατάστασης
ταμειακών ροών και ανάλυση των
αποτελεσμάτων

Οικογενειακές επιχειρήσεις

Εταιρικές αλλαγές

•• Βοήθεια στο σχεδιασμό και δομή διαδοχής
•• Βοήθεια στην αποτελεσματική λειτουργία της
επιχείρησης μέσω των ορθών διαδικασιών,
συστημάτων και εσωτερικού ελέγχου
•• Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου

Μπορούμε να βοηθήσουμε στην εφαρμογή των
αποφάσεων για την αλλαγή των αξιωματούχων/
διευθυντών, του εγγεγραμμένου γραφείου ή
του ονόματος της εταιρείας. Για τα πιο πάνω
μπορούμε:
•• να βοηθήσουμε με την ετοιμασία όλων
των απαραίτητων εγγράφων/εντύπων
λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες
απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης
•• να βοηθήσουμε με την υποβολή των
απαραίτητων εγγράφων στον Έφορο
Εταιρειών

Αλλαγές μετοχικού κεφαλαίου

Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση

Μπορούμε να βοηθήσουμε ως ακολούθως:
••
••
••
••

Μπορούμε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες
υπηρεσίες συμμόρφωσης για την τήρηση όλων
Δημιουργία διαφορετικών κατηγοριών μετοχών των νομικών υποχρεώσεων σε περιπτώσεις
(προνομιούχες μετοχές και εξαγοράσιμες
αναδιοργανώσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ
μετοχές)
άλλων:
Αύξηση κεφαλαίου ή/και παραχώρησης
μετοχών, έκδοσης δικαιωμάτων μετοχών και
•• Διάλυση εταιρειών
έκδοσης δωρεάν μετοχών
•• Αποκατάσταση διαλυμένων επιχειρήσεων
Μεταβιβάσεις μετοχών
•• Επανεγγραφές επιχειρήσεων
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
•• Συγχωνεύσεις και αναδιοργανώσεις

Βιβλία και αρχεία

Συντονισμός υπηρεσιών

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη τήρηση του
μητρώου μελών και του βιβλίου πρακτικών της
εταιρείας βάσει των προνοιών της Νομοθεσίας.

Θα είμαστε το σημείο επαφής σας στην PwC. Θα
ενεργούμε ως συντονιστές με άλλους ειδικούς
του γραφείου μας για όλες τις ανάγκες σας.

Ποια είναι τα βασικά οφέλη;
•• Οι υπηρεσίες προσφέρονται από εξειδικευμένο και αξιόπιστο προσωπικό.
•• Αποφυγή των δαπανηρών προστίμων και τον κίνδυνο διώξεων από τις αρχές.
•• Η υπηρεσία μας προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης, καλύπτοντας μικρές
οικογενειακές επιχειρήσεις μέχρι και επιχειρήσεις που ανήκουν σε διεθνείς Ομίλους.
•• Προσθέτουμε αξία στην επιχείρηση και επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση εξόδων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Παντελής Γ Ευαγγέλου
Συνέταιρος
Υπεύθυνος Υπηρεσίες Διαχείρισης
p.evangelou@cy.pwc.com
T:+357 26 555 250

Μιχάλης Σταυρίδης
Επιχειρησιακός Διευθυντής
Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών
michalis.stavrides@cy.pwc.com
T:+357 25 555 271

Αντώνης Πέτρου
Ανώτερος Διευθυντής
Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών
antonis.petrou@cy.pwc.com
T:+357 22 555 491

Πάρις Χρυσοστόμου
Ανώτερος Διευθυντής
Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών
paris.chrysostomou@cy.pwc.com
T:+357 26 555 215

Τα γραφεία των PwC στην Κύπρο
Λευκωσία
PwC Central, Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 3,
CY-1066 Λευκωσία
Τ.Θ. 21612, CY-1591 Λευκωσία, Κύπρος
Τ:+357-22 555 000, Φ:+357-22 555 001

Λεμεσός
City House, Οδός Καραϊσκάκη 6,
CY-3032 Λεμεσός,
Τ.Θ. 53034, CY-3300 Λεμεσός, Κύπρος
T:+357-25 555 000, Φ:+357-25 555 001
Πάφος
City House, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 58,
CY-8047, Πάφος,
Τ.Θ. 60479, CY-8103 Πάφος, Κύπρος
Τ:+357-26 555 000, Φ:+357-26 555 001
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