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PKF International PKF Κύπρου 

 
Η PKF International είναι ένας από τους μεγαλύτερους επαγγελματικούς οργανισμούς 
ελεγκτών, λογιστών, φορολογικών συμβούλων και συμβούλων επιχειρήσεων. Ο οργανισμός 
αποτελείται από ανεξάρτητα μέλη τα οποία εκτείνονται σε πάνω από 400 γραφεία σε πάνω 
από 120 διαφορετικές χώρες. Κάθε μέλος του παγκόσμιου δικτύου της PKF διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην χώρα του  με την παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας, ελεγκτικών, 
λογιστικών, φορολογικών και επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κάθε μέλος της 
PKF δεσμεύεται στην ανταλλαγή γνώσεων, τεχνογνωσίας και εμπειρίας με άλλα μέλη του 
οργανισμού προκειμένου να υποστηρίζουν και να ικανοποιούν τις επιχειρηματικές ανάγκες 
των πελατών τους ανά το παγκόσμιο. 
 

Η PKF International είναι 
πλήρες μέλος του οργανισμού 
‘Forum Of Firms’ ο οποίος έχει 
σαν στόχο την ομοιόμορφη 
εφαρμογή προτύπων υψηλής 
ποιότητας ελέγχου και 
χρηματοοικονομικής αναφοράς 
ανά το παγκόσμιο.  

Η PKF Κύπρου ιδρύθηκε το 
1978 και έχει καθιερωθεί πλέον 
ως ένας από τους μεγαλύτερους 
ελεγκτικούς, λογιστικούς και 
συμβουλευτικούς οίκους στην 
Κύπρο.  

Φιλοσοφία του οίκου μας είναι η 
πλήρης και η εις βάθος 
κατανόηση των αναγκών των 
πελατών μας. Η φιλοσοφία αυτή 
επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι 
οι συνεταίροι του οίκου μας 
εμπλέκονται ενεργά στην 
παροχή των υπηρεσιών αυτών. 
Η άμεση εμπλοκή των 
συνεταίρων βοηθά σημαντικά 
στην ανάπτυξη γνώσης η οποία 
συμβάλλει στην μέγιστη 
ικανοποίηση των αναγκών 
αυτών. 

 
 
 

Η PKF Κύπρου χρησιμοποιεί 
και αναπτύσσει τα προσόντα, 
την εμπειρία και το ταλέντο 
πέραν των 100 ατόμων για την 
σωστή εξυπηρέτηση των 
πελατών του, οι οποίοι 
εκτείνονται από δημόσιες 
εταιρείες, εταιρείες διεθνών 
δραστηριοτήτων, μικρές 
επιχειρήσεις και φυσικά 
πρόσωπα. Οι υπηρεσίες μας 
παρέχονται από δύο γραφεία τα 
οποία, για στρατηγικούς 
σκοπούς, βρίσκονται στις δύο 
μεγαλύτερες πόλεις της Κύπρου, 
την Λευκωσία και την Λεμεσό.  

 



 
Οι υπηρεσίες μας 

 
Τμήμα Ελεγκτικών 
Υπηρεσιών 
 
 
Το Τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών 
της PKF στελεχώνεται από 
προσωπικό με αρκετά χρόνια 
εμπειρίας και υψηλής κατάρτισης. 
Παρέχει συμβουλές αναφορικά με 
την σωστή και δίκαιη παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων των πελατών 
της και διασφαλίζει ότι αυτά 
ετοιμάστηκαν με βάση τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τυχόν 
άλλους κανονισμούς που μπορεί να 
εφαρμόζονται. Οι βασικές υπηρεσίες 
του τμήματος περιλαμβάνουν τα πιο 
κάτω: 
 
• Υποχρεωτικούς ελέγχους 

σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών 
Νόμο της Κύπρου. 

 
• Ελέγχους σύμφωνα με τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα (ISAs) και 
χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΠ 

 
• Εσωτερικούς ελέγχους 
 
• Επιχειρηματικές συμβουλευτικές 

υπηρεσίες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φορολογικές  
Υπηρεσίες 
 
 
Οι επιχειρήσεις πρέπει πάντοτε να 
στοχεύουν όχι μόνο πως να 
μεγιστοποιούν το κέρδος τους αλλά 
και να βρίσκουν νόμιμους τρόπους 
για να ελαχιστοποιούν τις 
φορολογίες τους ούτως ώστε να 
πετύχουν την μέγιστη απόδοση των 
κεφαλαίων τους. Είναι σίγουρο ότι ο 
επιχειρηματικός κόσμος δίνει 
ιδιαίτερη σημασία σε ευκαιρίες 
φορολογικού σχεδιασμού που τους 
παρουσιάζονται είτε μέσω των 
διαφόρων τοπικών νομοθεσιών είτε 
μέσω διεθνών φορολογικών 
σχεδιασμών.   
 
Οι φορολογικοί μας σύμβουλοι  
μπορούν να σας βοηθήσουν στην 
εξεύρεση νόμιμων τρόπων για 
μείωση των φορολογιών σας 
αξιολογώντας τις πιθανές επιλογές 
που υπάρχουν και 
ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα 
οποιουσδήποτε φορολογικούς 
κινδύνους. Οι υπηρεσίες του 
φορολογικού μας τμήματος 
περιλαμβάνουν :  
 
• Φορολογικές συμβουλές 
 
• Διεθνή φορολογικό σχεδιασμό/ 

προγραμματισμό 
 
• Φορολογική συμμόρφωση 

επιχειρήσεων και φυσικών 
προσώπων 

 
• Φορολογικές έρευνες 
 
• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και 

άλλες σχετικές υπηρεσίες 
 
 

Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες επιχειρήσεων 
 
 
Ο ρόλος του συμβούλου 
επιχειρήσεων διαδραματίζει, 
σημαντικό ρόλο στο ανταγωνιστικό 
και ραγδαία εξελισσόμενο  
επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι 
έμπειροι σύμβουλοι του οίκου μας 
μπορούν να σας βοηθήσουν με: 
 
• Την ετοιμασία μελετών 

κοστολόγησης  
 
• Την ετοιμασία μελετών 

βιωσιμότητας 
 
• Αξιολογήσεις επενδύσεων 
 
• Δημιουργία  και εφαρμογή 

λογιστικών συστημάτων 
διαχείρισης  

 
• Ευρωπαϊκά/ κρατικά 

προγράμματα χρηματοδότησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
Χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες 
 
Η επιτυχής στρατηγική επέκταση  
και διεύρυνση των 
δραστηριοτήτων  μιας 
επιχείρησης στηρίζεται στην 
εξεύρεση κατάλληλων 
χρηματικών πόρων.  
 
Οι χρηματοοικονομικοί μας 
σύμβουλοι παρέχουν μεταξύ 
άλλων: 
 
• Αποτιμήσεις επιχειρήσεων 
 
• Οικονομικές προβλέψεις / 

προβλέψεις χρηματοροών 
 
• Υποστήριξη στην ετοιμασία 

επιχειρησιακών σχεδίων 
 
• Συγχωνεύσεις και εξαγορές 
 
• Αναδιοργάνωση 

επιχειρήσεων 
 
• Υπηρεσίες για ένταξη 

επιχειρήσεων σε 
χρηματιστήρια 

 
 
 
Νομικές υπηρεσίες 
 
Μέσω του τμήματος νομικών 
υπηρεσιών του οίκου μας 
στοχεύουμε στην παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων στους 
πελάτες μας. Βασικές υπηρεσίες:  
 
• Εταιρικό δίκαιο, δημιουργία 

διαγραφής / εκκαθάρισης 
εταιρειών, εταιρικές 
συμβάσεις κ.α. 

 
• Εταιρικές αναδιαρθρώσεις, 

συγχωνεύσεις εξαγορές  
 
• Διαχειρίσεις, εκτελέσεις 

διαθηκών, καταπιστευμάτων 
 
• Τραπεζικό δίκαιο 
 
• Επίλυσης εταιρικών 

διαφορών και ανάκτησης 
οφειλών 

 
 

Λογιστικές υπηρεσίες 
και τήρηση λογιστικών 
αρχείων 
Το λογιστικό τμήμα του οίκου 
μας αποτελείται από προσωπικό 
με πολύχρονη εμπειρία στην 
παροχή λογιστικών υπηρεσιών 
εντός του γραφείου μας και στις 
εγκαταστάσεις των πελατών. Το 
τμήμα είναι πρόθυμο να 
ανταποκρίνεται  στην επίλυση 
των διαφόρων προβλημάτων 
που μπορεί να προκύψουν κατά 
την διάρκεια διεκπεραίωσης των 
εργασιών. 
 
Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να 
τηρούνται σύμφωνα με τις 
νομικές και φορολογικές 
απαιτήσεις. Πρέπει να 
προσαρμόζονται και να 
τηρούνται με τέτοιο τρόπο 
ούτως ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την 
διεξαγωγή κατάλληλων 
αποτελεσμάτων που αφορούν 
την επιχείρηση σας. Η σωστή 
πληροφόρηση αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την λήψη 
σωστών αποφάσεων. Ο οίκος 
μας μπορεί να σας βοηθήσει με: 
 
• Τήρηση λογιστικών αρχείων 
 
• Ετοιμασία αποτελεσμάτων 

και οικονομικών 
καταστάσεων για σκοπούς 
διοίκησης  

 
• Υπηρεσίες μισθολογίου 
 
• Σχεδιασμός, εφαρμογή και 

παρακολούθηση νέων 
συστημάτων και αξιολόγηση 
υφιστάμενων συστημάτων. 

 
• Συμμόρφωση με τις συνεχείς 

υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων με τις κρατικές 
υπηρεσίες 

 
 
 
 
 
 
 
 

Διεθνείς υπηρεσίες και 
διεθνείς επιχειρήσεις 
 
Η σύσταση μιας διεθνούς 
επιχειρηματικής οντότητας 
παρουσιάζει συχνά προκλήσεις 
όπως η διατήρηση γραφείου 
στην Κύπρο, η διατήρηση 
τραπεζικού λογαριασμού στην 
Κύπρο κ.α.  
Ο οίκος μας παρέχει μεταξύ 
άλλων: 
 
• Σύσταση εταιρειών 
 
• Εκπροσώπηση κυπριακής 

εταιρείας σε μετοχικό 
επίπεδο  

 
• Εκπροσώπηση κυπριακής 

εταιρείας σε επίπεδο 
διοικητικού συμβουλίου και η 
παροχή διευθυντικών 
στελεχών και γραμματέα 

 
• Παροχή έδρας 
 
• Διοικητικές υπηρεσίες όπως 

το άνοιγμα και τη συντήρηση 
τραπεζικών λογαριασμών 

 
• Εταιρική γραμματειακή 

υποστήριξη όπως η 
διατήρηση εταιρικού 
μητρώου, η ετοιμασία 
πρακτικών – αποφάσεων  
διοικητικού συμβουλίου  και 
γενικά συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του κυπριακού 
εταιρικού δικαίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

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 καταπίσ
τευμα 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 
 
• Διεθνείς επιχειρήσεις 
 
• Επενδυτικές εταιρείες 
 
• Εμπόριο και διανομή 
 
• Κατασκευές και ακίνητα 
 
• Βιομηχανοποίηση 
 
• Εκπαίδευση 
 
• Επαγγελματικές υπηρεσίες 
 
• Οικογενειακός οικονομικός 
σχεδιασμός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Στοιχεία επικοινωνίας στην Κύπρο 

 
 
 

 
Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται 
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας όπως φαίνονται πιο κάτω: 

 
 
 

Λευκωσία  
 
Λεωφόρος Λεμεσού 67 
Vision Όροφοι 5ος και 4ος  
2121 Λευκωσία  
Κύπρος 
Τηλέφωνο: +357 22 462727 
Τηλεομοιότυπο: +357 22 339866 
 
Ηλεκτρ. Ταχ.: info@pkf-nic.com  
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www.pkf-cyprus-nicosia.com.cy 
Η PKF / ATCO Limited είναι μια εταιρεία μέλος του δικτύου PKF International Limited δικτύου νομικά ανεξάρτητων συμβουλευτικών 
οίκων και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τις πράξεις ή παραλείψεις εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου 
συμβουλευτικού οίκου ή οίκων.   

http://www.pkf-cyprus-nicosia.com.cy

