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• Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων.

•  Λογιστική παρακολούθηση, τήρηση & εποπτεία βι-
βλίων και αρχείων.

•  Σύνταξη και υποβολή περιοδικών και ετήσιων δηλώ-
σεων φορολογίας, ασφαλιστικών ταμείων κλπ.

•  Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Λογιστικές ανα-
λύσεις, ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα.

•  Εποπτεία τρεχόντων φορολογικών θεμάτων και 
έκτακτων γεγονότων που μπορεί να προκύψουν με 
τη φορολογική διοίκηση.

•  Ετοιμασία και κάλυψη αναγκών finance & reporting 
(cash flow management, P&L, χρηματοοικονομικοί 
δείκτες και ερμηνεία κλπ).

•  Εργασίες μισθοδοσίας (payroll) και κάλυψη απαιτή-
σεων της εργατικής νομοθεσίας.

•  Πρακτικά διοίκησης & Γεν. Συνελεύσεων – Άπαιτή-
σεις δημοσιότητας ΓΕΜΗ κλπ.

•  Άξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που 
παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.

•  Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων.

•  Υποστήριξη στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων 
και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.

•  Φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και φυσι-
κά πρόσωπα.

•  Υποστήριξη και υλοποίηση μεταφοράς επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας εντός και εκτός Ελλάδας. 

Πιστεύουμε ότι συνολικά πλέον ως PKF Ελλάδας,  
είμαστε ένας ολοκληρωμένος οργανισμός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

και διαθέτουμε τις ικανότητες και τη τεχνογνωσία να αναλάβουμε  
οποιοδήποτε έργο στον Ελεγκτικό – Λογιστικό – Χρηματοοικονομικό και 

Συμβουλευτικό τομέα.

Στα πλαίσια  της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης, η PKF Ελλάδας έχει στελεχώσει ένα πλήρως οργανωμένο χρημα-
τοοικονομικό τμήμα, από εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία είναι ικανά να παρέχουν μία ολοκληρωμένη λογιστική και 
χρηματοοικονομική υποστήριξη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησής σας. 

Σε ένα απαιτητικό και ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου πληθώρα ζητημάτων και φορολογικών μεταβολών ανα-
κύπτουν καθημερινά, η τεχνογνωσία και η συνεχής πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηματικό σύμμαχο.

 Οι υπηρεσίες μας εστιάζονται κυρίως στους εξής τομείς:

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 

Σοφία Παναγοπούλου
s.panagopoulou@pkf.com.gr
Κιν.: 6934.836.073

Γιώργος Κυπραίος
g.kipraios@pkf.com.gr
Κιν.: 6977.455.413


