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Ενημερωτικό δελτίο - Κύπρος 

Εταιρικό προφίλ 
 
Σε συνάρτηση με τον διεθνή οργανισμό, η PKF / ATCO Limited 
απολαμβάνει εξαίρετη φήμη στην χώρα, που απορρέει από τον 
αποδεδειγμένο επαγγελματισμό, την ακεραιότητα και την δέσμευση για 
την παροχή εξαίρετων υπηρεσιών.  Η προσέγγιση με επίκεντρο τους 
πελάτες μας και ο συνεχής στόχος να συνεργαζόμαστε στενά με τους 
πελάτες μας είναι βασικά στοιχεία που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. 
Είμαστε ένας διαπιστευμένος οργανισμός “Έλεγχος ποιότητας 
υπηρεσιών”, ένα βραβείο που χορηγείται από την τοπική ρυθμιστική 
αρχή και το Ινστιτούτο του Ηνωμένου Βασιλείου ACCA, για την 
κορυφαία ποιότητα μας σε επαγγελματικές υπηρεσίες και τα υψηλά 
πρότυπα ποιότητας και εσωτερικούς μηχανισμούς 
 
Με την πάροδο των χρόνων έχουμε συμμετάσχει στη διάρθρωση 
πολυεθνικών και μεγάλων επιχειρηματιών, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, την ορθή κατανομή των κινδύνων ομίλου, στην επιλογή 
μεταξύ κεφαλαιοποίησης μιας επιχείρησης με ίδια ή ξένα κεφάλαια, σε 
εταιρείες χρηματοδότησης και πληρωμών σε σχέση με τα δάνεια 
μεταξύ ξένων εταιρειών, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τη 
μεταφορά έδρας επιχειρήσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ και 
Ανατολικών χορών, διασυνοριακές συγχωνεύσεις, ίδρυση και 
διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων και διεθνών καταπιστευμάτων 
(international trusts) κλπ 
 
Λειτουργούμε σε μια χώρα που κυριολεκτικά και μεταφορικά ενεργεί 
ως πύλη μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Η 
γεωγραφική θέση της Κύπρου στο ανατολικότερο σημείο της 
Ευρώπης, που συνορεύει με τρεις ηπείρους, καθώς και το κυπριακό 
φορολογικό και επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστούν την Κύπρο ως 
κορυφαία χώρα για τους επενδυτές και τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι 
οποίες εκτείνονται διεθνώς 
 

Διεύθυνση γραφείων 

PKF / ATCO Limited 
Λεωφόρος Λεμεσού 67 
Vision Tower, 5ος όροφος 
2121 Λευκωσία - Κύπρος 
 
T: +357 22462727 
info.nicosia@pkf.com.cy 
 
www.pkf.com.cy 
 

Πρόσωπα επαφής: 
 
Γιώργος Κουκουμάς, FCA 
 george.koukoumas@pkf.com.cy 
 
Νικόλας Νικολάου, FCCA 
 nicolas.nicolaou@pkf.com.cy 
 
Κύπρος Κυπριανού, FCCA 
 kypros.kyprianou@pkf.com.cy 
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Δυνατότητες υπηρεσιών 
• Τμήμα Ελεγκτικών υπηρεσιών - 
Υποχρεωτικούς ελέγχους, ελέγχους 
σύμφωνα με τα  ΔΕΠ και ΔΠΧΠ 
(χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης), εσωτερικούς 
ελέγχους, ελέγχους έργων που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ  

• Διεθνές διάρθρωση επιχειρήσεων, 
εγγραφές εταιρειών, παροχή 
υπηρεσιών γραμματέα, διευθυντών 
κλπ  

• Υπηρεσίες φορολογικής 
συμμόρφωσης, φορολογικές 
έρευνες  

 • Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός 
μέσω Κύπρου - αξιοποίηση 
συμβάσεων της Κύπρου για 
αποφυγή διπλής φορολόγησης, 
ιδιαίτερα με τη Ρωσία, την Ουκρανία, 
την Ινδία, την Πολωνία, την Ελλάδα, 
τη χρηματοδότηση εντός του ομίλου 
κλπ 

• Αναδιοργάνωση, μεταφορά έδρας 
και διασυνοριακές συγχωνεύσεις, 
διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, 
μεταφορά στοιχείων ενεργητικού, 
ανταλλαγής μετοχών 

• Ίδρυση και διαχείριση επενδυτικών 
κεφαλαίων όπως η επεξεργασία των 
αιτήσεων για την εγγραφή ή την 
εξαγορά των μετοχών, η διατήρηση 
Μετοχολογίου επενδυτών, η 
διαβούλευση για τον υπολογισμό 
και τη δημοσίευση της Καθαρής 
Αξίας Ενεργητικού κλπ 

• Ίδρυση και διαχείριση διεθνών 
καταπιστευμάτων (international 
trusts), παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σχετικά με την 
εγκυρότητα του καταπιστεύματος σε 
περίπτωση 
μεταβίβασης ή διάθεση κινητής ή 
ακίνητης περιουσίας στο καταπίστευ
μα συμπεριλαμβανομένων 
πιθανών φορολογικών 
επιπτώσεων, η ανάθεση επαρκών 
εξουσιών στους ιδρυτές και 
δικαιούχους κλπ 

• Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες - 
υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, 
αποτιμήσεις επιχειρήσεων, 
οικονομικές προβλέψεις, ετοιμασία 
επιχειρηματικών σχεδίων, 
Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ), δημοσιοποιήσεις 
εταιρειών 

• Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης 

• Υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας για 
χρηματοδοτικά προγράμματα 

• Λογιστική και τήρηση αρχείων 

Τομείς ειδικοτήτων 
Διεθνής επιχειρήσεις 

 

Επενδυτικές εταιρείες 

 

Εμπόριο και διανομή 

 

Κατασκευές και ακίνητα 

 

Βιομηχανοποίηση 

 

Εκπαίδευση 

 

Επαγγελματικές υπηρεσίες 

 

Οικογενειακός προγραμματισμός 

Πελατολόγιο 
Κυπριακές εταιρείες διεθνών 
δραστηριοτήτων: Επενδυτικές 
εταιρείες, εταιρείες χαρτοφυλακίου, 
χρηματοδότησης, ακινήτων, 
κατασκευών, διαχείρισης, εμπορίας, 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
ναυτιλίας, ξενοδοχειακές εταιρείες, 
ασφαλιστικές εταιρείες,  

 

Δημόσιοι φορείς 

 

Διεθνή επενδυτικά κεφάλαια 

 

Πολυεθνικές κυρίως από τη Ρωσία, 
την Ελλάδα, την Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη κλπ 

 

Γνωστοί επιχειρηματίες 

 

Διεθνή καταπιστεύματα 

 

Κατασκευαστικές και εμπορικές 
επιχειρήσεις 

 

Επιχειρήσεις ακινήτων 

 

Μικρές επιχειρήσεις 

 

 

 

Προφίλ πελατολογίου 
 

  60% Διεθνείς Επιχειρήσεις 

 

  40% Κυπριακές επιχειρήσεις 

 
 

www.pkf.com.cy 
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