PKF Hellas

Ποιοι είμαστε

local firm
global capabilities
Η PKF Hellas παρέχει ελεγκτικές, λογιστικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με αξιοπιστία και συνέπεια
για πάνω από 25 χρόνια στην Ελλάδα. Με ένα δίκτυο 5 γραφείων και με 85 συνεργάτες πανελλαδικά εκπροσωπεί
στη χώρα μας το διεθνές δίκτυο “PKF International”.
Το δυναμικό της απαρτίζεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι έχουν πολυετή ελεγκτική εμπειρία και
λειτουργούν με προσήλωση στις δεοντολογικές απαιτήσεις και με πλήρη ανεξαρτησία, η οποία αποτελεί τη θεμελιώδη λίθο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Παράλληλα, απασχολεί στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση που έχουν σφαιρική αντίληψη
της αγοράς και είναι σε θέση να παρέχουν τεχνική καθοδήγηση, εποπτεία και υποστήριξη σε οποιαδήποτε επιχείρηση καθώς επίσης και σύγχρονες, εξατομικευμένες λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα μεγάλο εύρος
επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Η PKF Hellas χάρη στην ευελιξία και την εγκυρότητα των υπηρεσιών που παρέχει, στοχεύει να γίνει ο πολύτιμος
στρατηγικός συνεργάτης σας, που θα σας βοηθήσει δίνοντας λύσεις για να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο
τις δυνατότητες και τις προοπτικές εξέλιξης της επιχείρησής σας.

Πως δουλεύουμε
Η PKF Hellas μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση αλλά και στις καθημερινές ανάγκες μιας επιχείρησης. Τα
στελέχη μας διακατέχονται από ομαδικό πνεύμα και οργανωτικότητα, λειτουργούν με στόχο την αποτελεσματικότητα
και μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις σύνθετων και απαιτητικών έργων.
Κύριο μέλημά των ανθρώπων της PKF Hellas είναι να εξυπηρετούν με αφοσίωση και επαγγελματισμό κάθε επιχείρηση,
ανεξάρτητα από το μέγεθός της, και να διασφαλίζουν την επιτυχημένη έκβαση για κάθε έργο που αναλαμβάνουν.
Συνέπεια, αμεσότητα και αποτελεσματικότητα είναι το τρίπτυχο που μας χαρακτηρίζει.
Στην PKF Hellas ο πελάτης δεν είναι απλά ένας λογαριασμός, είναι δέσμευση. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε
μία μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης.

Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς:
Με παρουσία πάνω από δύο δεκαετίες στην Ελλάδα, η PKF Hellas στηρίζεται σε σταθερές αξίες που μας έχουν
καθιερώσει στην ελληνική αγορά.
Μπορείτε, λοιπόν, να βασιστείτε σε εμάς για μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών:

• Ελεγκτικές υπηρεσίες & έργα Διασφάλισης
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Φορολογικές υπηρεσίες
• Επιχειρηματικές λύσεις

Passionate about
teamwork
EΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΠΑΘΟΣ & ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟMΑΣΤΕ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡIΖΟΥΜΕ
ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΤΟ ΟΡΑMΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ.

Οι υπηρεσίες μας

supporting
your growth
H PKF Hellas, εναρμονισμένη με τη στρατηγική του διεθνούς δικτύου της PKF International, παρέχει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Εστιάζει στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης
βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της και προχωρά στο σχεδιασμό εξατομικευμένων λύσεων, λαμβάνοντας
υπόψη τα μέτρα και τις δυνατότητες του πελάτη.
Λειτουργώντας ως ένα από τα Key Economic Centers του Δικτύου, παραμένει στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας
& ακολουθεί υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και αξιοπιστίας. Οι υπηρεσίες της PKF Hellas κινούνται σε τέσσερις
βασικούς άξονες:

Ελεγκτικές υπηρεσίες & έργα Διασφάλισης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

H PKF Hellas πλαισιώνεται από σημαντικό αριθμό
ορκωτών λογιστών όλων των βαθμίδων και χρησιμοποιεί
εξειδικευμένα τεχνολογικά εργαλεία ώστε να παρέχει
υπηρεσίες διασφάλισης με προσήλωση στην ανεξαρτησία
και εφαρμόζοντας όλες τις δεοντολογικές απαιτήσεις
της IFAC. Ενδεικτικά, έργα των υπηρεσιών αυτών είναι:

Τα στελέχη της PKF Hellas θέτουν στην υπηρεσία του κάθε
πελάτη την εμπειρία και τη τεχνογνωσία στα επιμέρους αντικείμενα της εξειδίκευσής τους. Οι τομείς αυτοί καλύπτουν μια
μεγάλη γκάμα αναγκών, από τον στρατηγικό σχεδιασμό έως
τη λογιστική οργάνωση και υποστήριξη.

• Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων
• Έλεγχοι φορολογικής συμμόρφωσης (φορολογικό
πιστοποιητικό) με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
• Διαχειριστικοί έλεγχοι και Δικαστικές
πραγματογνωμοσύνες
• Έργα διασφάλισης
• Έργα δέουσας επιμέλειας (Due Diligence)
• Επισκοπήσεις
• Αξιολογήσεις συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
• Κατάρτιση χρηματοοικονομικών αναφορών
• Εργασίες πιστοποίησης που προβλέπονται από τον ν.
4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών (όπως εκτιμήσεις
πρώην επιτροπής άρθρου 9, πιστοποιήσεις μετοχικού
κεφαλαίου κ.λπ.)
• Εργασίες πιστοποίησης που προβλέπονται από τη
νομοθεσία λοιπών εταιρικών νόμων

Φορολογικές υπηρεσίες
Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις φορολογικές εξελίξεις
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και εναρμονίζει τις πρακτικές
της με βάση τους πλέον πρόσφατους κανονισμούς.
Έτσι, είναι σε θέση να παρέχει υποστήριξη τόσο στην
παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων κάθε
επιχείρησης όσο και στην επίλυσή τους.
• Αξιολόγηση φορολογικής συμμόρφωσης
ενδοομιλικών συναλλαγών
• Κατάρτιση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών
συναλλαγών
• Φορολογικός σχεδιασμός Επιχειρήσεων και
Διαχείριση πλούτου
• Νομική υποστήριξη στη διαδικασία προσφυγών,
ανακοπών κ.λπ., ενώπιον διοικητικών αρχών και
δικαστηρίων για οφειλές προς το Δημόσιο
• Υποστήριξη στη Διοικητική Επίλυση Διαφορών

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρηματοοικονομικές αναλύσεις επιχειρήσεων
Εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις επιχειρήσεων
Εκτιμήσεις αξίας των επιχειρήσεων
Έργα εφαρμογών ηλεκτρονικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης ΙΤ
Επιχειρηματικός σχεδιασμός εταιρειών και ομίλων
Υποστήριξη στη συμμετοχή δημόσιων διαγωνισμών και σε
έργα χρηματοδότησης
Κατάρτιση και υποβολή οικονομικών μελετών για
επενδυτικά και επιδοτούμενα προγράμματα
Υποστήριξη διαδίκου ενώπιον δικαστηρίων και αρχών
Σύσταση επιχειρήσεων, μετασχηματισμοί, λύσεις και
εκκαθαρίσεις νομικών προσώπων
Διενέργεια νομικών ελέγχων (due deligence)
Υποστήριξη στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού
Κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων (Business Plan) και
Μελετών Βιωσιμότητας
Έργα Διασφάλισης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR)

Επιχειρηματικές λύσεις
Η εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης απαιτεί μία πολύπλευρη διαδικασία παρακολούθησης. Η PKF Hellas ανταποκρίνεται
αποτελεσματικά, παρέχοντας εξειδικευμένο προσωπικό και
σύγχρονους τεχνολογικούς πόρους, σε επαναλαμβανόμενη
και σταθερή βάση αναλαμβάνοντας υπηρεσίες όπως:
•
•
•
•
•

Λογιστική υποστήριξη
Παρακολούθηση μισθοδοσίας
Υπηρεσίες εσωτερικού ελεγκτή
Νομική επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων
Νομική υποστήριξη πρακτικών διοίκησης & συνελεύσεων
εταιρειών
• Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

It ‘s good
to be trusted
ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ
ΥΨΗΛΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.
ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
ΕΤΣΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Οι αξίες μας
Στην PKF Hellas στηριζόμαστε σε σταθερές αξίες και εργαζόμαστε με υπευθυνότητα,
αφοσίωση και προσήλωση στις δεοντολογικές απαιτήσεις.
Επενδύουμε στους συνεργάτες μας, δημιουργώντας μία ισχυρή ομάδα που δουλεύει μεθοδικά
και συνεργάζεται αποτελεσματικά. Η κοινή μας δύναμη συνοψίζεται σε πέντε απλές λέξεις που αποτελούν έμπνευση
για όλους μας και δημιουργούν το δέντρο αξιών της PKF.

passion
Με σεβασμό και πάθος για τη δουλειά μας υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας

teamwork
Με συνεργασία και ομαδική δουλειά επιτυγχάνουμε τους κοινούς μας στόχους

clarity
Με ειλικρίνεια και διαφάνεια χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης

quality
Με αίσθημα ευθύνης παρέχουμε μόνο υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες και τεχνογνωσία

integrity
Με αξιοπιστία και ακεραιότητα κερδίζουμε
το σεβασμό των πελάτων μας

Global
opportunities
ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ PKF ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
ΔΙΕΥΡΥΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ.

Επιλέγεις ένα ισχυρό, διεθνές δίκτυο

going further
together
Η “PKF International” είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με πάνω από
100 χρόνια παρουσία στο χώρο. Διαθέτει δίκτυο 400 γραφείων σε περισσότερες από 150 χώρες σε όλο τον κόσμο
και είναι μέλος του «Forum of Firms», ενός οργανισμού που έχει καθιερωθεί στο χώρο των ελεγκτικών εταιρειών για
την έγκυρη παροχή οικονομικών πληροφοριών και ελεγκτικών πρακτικών.
Η PKF Hellas είναι μέλος του διεθνές δικτύου “PKF International”, το οποίο με δυναμική παρουσία παγκοσμίως σε
εταιρίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της οικονομίας, σήμερα αποτελεί έναν ισχυρό και
αξιόπιστο συνεργάτη.

τομείς δραστηριότητας παγκοσμίως
• βιομηχανία

• ασφαλιστικές επιχειρήσεις

• εμπόριο

• ξενοδοχεία και αναψυχή

• υπηρεσίες

• κατασκευές και κτηματαγορά

• χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

• νοσοκομεία και εταιρείες ιατρικών
• υπηρεσιών

• εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών
• εταιρείες παροχής
επαγγελματικών υπηρεσιών

• τηλεπικοινωνίες και μέσα μαζικής
επικοινωνίας

• μεταλλευτικές επιχειρήσεις ορυχεία
• δημόσιοι οργανισμοί και ΟΤΑ
• αγροτικές ενώσεις και
συνεταιρισμοί
• μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Αναζητήστε μας

400+ locations
150+ countries
5 regions

Γιατί μας χρειάζεστε...
Στην PKF Hellas, αυτό που μας διαχωρίζει συχνά από τον ανταγωνισμό, είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε
την κάθε περίπτωση. Κάθε πελάτης, κάθε οικονομική μονάδα έχει της δικές της μοναδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.
Ο ρόλος μας σε κάθε περίπτωση είναι να εντοπίζουμε, να αναλύουμε και να ενεργούμε εξατομικευμένα με σκοπό
τη ταχύτερη και πιο κατάλληλη λύση.
Επιλέγοντας την PKF Hellas, επιλέγεις έναν ισχυρό συνεργάτη που διαθέτει:

1.
2.
3.
4.

Εμπειρία
Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας, Ορκωτοί
Ελεγκτές Λογιστές και εξειδικευμένα στελέχη, έχουν
πολυετή εμπειρία σε πολλούς τομείς, σφαιρική
αντίληψη της αγοράς και είναι σε θέση να παρέχουν
τεχνική καθοδήγηση, εποπτεία και υποστήριξη σε
οποιαδήποτε επιχείρηση.

Αξιοπιστία
Για περισσότερα από 25 χρόνια παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον ελεγκτικό, λογιστικό,
φορολογικό και συμβουλευτικό τομέα, με ένα δίκτυο
παρουσίας σε 5 πόλεις της Ελλάδας, με 85 συνεργάτες και περισσότερους από 2.150 ικανοποιημένους
πελάτες.

Διεθνή παρουσία
Ως μέλος του διεθνούς δικτύου “PKF International”
& με δυναμική παρουσία παγκοσμίως σε εταιρείες
που καλύπτουν όλους τους τομείς οικονομικής
δραστηριότητας, διευρύνουμε τις ευκαιρίες των
πελατών μας και εκτός συνόρων.

Σφαιρική Προσέγγιση
Στην PKF Hellas προσεγγίζουμε όλα τα θέματα σφαιρικά, βασιζόμενοι σε τρεις άξονες:
• Επενδύουμε στους ανθρώπους μας για να εξασφαλίσουμε ότι η ποιότητα και η ακεραιότητα είναι οι
ακρογωνιαίοι λίθοι της εργασίας μας
• Παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών έτσι
ώστε να βελτιώνουμε και να ενισχύουμε τις θέσεις
των πελατών μας
• Εργαζόμαστε με πάθος και μεθοδικότητα για να
κάνουμε τα πράγματα σωστά.

5.

Συνέπεια
Η ακρίβεια σε κάθε μας πράξη, η συνέπεια στη
τήρηση των διαδικασιών, η άμεση ανταπόκριση μας
στις ανάγκες του πελάτη και η προσαρμογή στις
απαιτήσεις κάθε έργου, μας καθιστά τον ιδανικό
συνεργάτη που μπορείτε να εμπιστεύεστε σε κάθε
σας βήμα.

θεσσαλονίκη

Ιωάννινα
Τρίκαλα

Αθήνα

5 γραφεία
συνεργάτες
85 σε όλη την Ελλάδα
ευχαριστημένοι
2158 πελάτες

Ηράκλειο

www.ThinkBAG.eu

right people
right size
right solutions

επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 - Αθήνα
Τηλ. 210 7480600, Φαξ. 210 7483600, E-mail: athens@pkf.gr
Θεσσαλονίκη
Βούλγαρη 20 & Καθ. Παπαδάκη, 542 49 - Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 944991 / 334600, Φαξ. 2310 334601 / 944991, E-mail: emilios.karakostas@pkf.gr
Ηράκλειο Κρήτης
Δ. Μποφώρ 7, 712 02 - Ηράκλειο Κρήτης,
Τηλ./Φαξ. 2810 229383, E-mail: c.dramitinou@pkf.gr
Ιωάννινα
Δαγκλή 1, 454 44 - Ιωάννινα
Τηλ. 26510 21899, Φαξ. 26510 21813, E-mail: p.gakis@pkf.gr
Τρίκαλα
Ιακωβάκη 15, 421 00 - Τρίκαλα
Τηλ. 24310 30073, E-mail: c.chalkia@pkf.gr

www.pkf.gr

PKF EUROAUDITING S.A. is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions
on the part of any other individual member firm or firms.
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