Λίγα λόγια για τnν ΚPΜG
Διεθνής παρουσία
Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και
Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 152 χώρες και απασχολούμε
περισσότερα από 189 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως.
Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε τη γνώση σε αξία προς όφελος των πελατών, των
ανθρώπων μας και των κεφαλαιαγορών. Όλες οι εταιρείες-μέλη ακολουθούν τις ίδιες
αξίες και την ίδια φιλοσοφία εξασφαλίζοντας έτσι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
για τους πελάτες.
Εξέχουσα θέση στην ελληνική αγορά
Με περισσότερα από 45 χρόνια δράσης στην Ελλάδα,
παρέχουμε μέσω 4 εταιρειών, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απασχολούμε στα γραφεία
μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη πάνω από 400
άτομα, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες με σημαντική,
εξειδικευμένη εμπειρία.
Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία κατά το διεθνές πρότυπο
ISO 9001:2008 από την TUV Hellas, (μέλος του ομίλου
TUV NORD), ενώ παράλληλα διαθέτουμε και εσωτερικό
Διεθνές Σύστημα Ποιότητας καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης έργων που αναλαμβάνουμε. Με συνεχή
αύξηση των εργασιών μας και σημαντικά αναπτυξιακά
σχέδια για τα επόμενα χρόνια, διατηρούμε επί σειρά ετών
την ηγετική μας θέση στην ελληνική αγορά.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στην Ελλάδα
κατατάσσονται στις παρακάτω κύριες κατηγορίες:
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προτεραιότητά μας είναι η οικοδόμηση και διατήρηση της
εμπιστοσύνης και του σεβασμού των πελατών μας,
παρέχοντας ανεξάρτητες ελεγκτικές και συναφείς
υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες διασφάλισης με στόχο
την ενίσχυση της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής
αναφοράς/πληροφόρησης των πελατών μας.
Αναλυτικότερα:
• Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων
• Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών φορολογικής
συμμόρφωσης
• Κανονιστικός έλεγχος
• Συναφείς ελεγκτικές υπηρεσίες

• Καθοδήγηση και βοήθεια στη σύνταξη οικονομικών
καταστάσεων
• Αποσπάσεις εξειδικευμένου προσωπικού.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα φορολογικών υπηρεσιών
προκειμένου οι πελάτες μας να μπορούν να ανταποκρίνονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις σε ένα
διαρκώς μεταβαλλόμενο εγχώριο και διεθνές φορολογικό
περιβάλλον και να μπορούν να αντιμετωπίζουν με
επιτυχία περίπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις,
οι οποίες μπορεί να ξεπερνούν τα όρια ενός επιχειρηματικού τομέα και ίσως και τα εθνικά σύνορα. Ενδεικτικές
υπηρεσίες:
•
•
•
•
•
•

Φορολογία εταιρειών
Διασυνοριακή φορολογία
Ενδοομιλικές συναλλαγές
Έμμεσοι φόροι και ακίνητη περιουσία
Φορολογικές υπηρεσίες σχετικές με διεθνή στελέχη
Φορολογικοί έλεγχοι και υποστήριξη σε φορολογικές
αντιδικίες.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Λογιστικές Υπηρεσίες
Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών,
προσαρμοσμένων στην αντιμετώπιση των αναγκών των
μεγάλων και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων.
Συναφείς υπηρεσίες λογιστηρίου
Η ομάδα έμπειρων επαγγελματιών που διαθέτουμε,
εξειδικευμένη σε εύρος θεμάτων, μας επιτρέπει να
προσφέρουμε υπηρεσίες που ταιριάζουν στην επιχείρησή σας. Ενδεικτικές υπηρεσίες που προσφερουμε είναι:
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• Αξιολόγηση των υφιστάμενων λογιστικών συστημάτων
• Απόσπαση προσωπικού της KPMG σε όλα τα επίπεδα
για να υποστηρίξει τη λειτουργία του λογιστηρίου
• Δυνατότητα ορισμού ως φορολογική έδρα της
επιχείρησής σας την έδρα της KPMG
• Βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ίδρυσης,
λύσης και εκκαθάρισης μιας επιχείρησης.
Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών λειτουργίας
λογιστηρίου και πληροφοριακού συστήματος
Σήμερα οι επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να οργανώσουν
ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό οικονομικό τμήμα,
το οποίο θα οδηγήσει στη βελτίωση της λειτουργίας
ολόκληρης της επιχείρησης.
Οι διαφορετικές ομάδες μας που εξειδικεύονται στην
παροχή υπηρεσιών λογιστηρίου, φορολογικής συμμόρφωσης και τεχνολογίας πληροφοριακών συστημάτων
λογιστηρίου μπορούν να συνεργαστούν στενά με τους
επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών σας για τη
βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, την εξεύρεση
καινοτόμων λύσεων και τεχνολογικής βελτίωσης μέσα
από μια σχέση εξωτερικής ανάθεσης, η οποία μπορεί να
βελτιστοποιήσει και να μετασχηματίσει την επιχείρηση σας.
Υπηρεσίες μισθοδοσίας
Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν
σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και
τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος
μιας επιχείρησης.
NOMIKEΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η δικηγορική εταιρεία Κ. Παπακωστόπουλος και
Συνεργάτες (CPA Law), μέλος του διεθνούς δικτύου
νομικών υπηρεσιών της KPMG, διαθέτει εξειδικευμένους
συμβούλους και παρέχει αποτελεσματική νομική
προστασία στους πελάτες της. Οι κυριότερες νομικές
υπηρεσίες είναι:
• Παροχή νομικών συμβουλών
• Δικαστηριακή εκπροσώπηση - Εξωδικαστικός
συμβιβασμός - Διαιτησία
• Διαπραγμάτευση συναλλαγών εκ μέρους πελατών
• Εκπροσώπηση πελατών
• Υπηρεσίες Συγχωνεύσεων και Εξαγορών.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης Επιχειρήσεων

• Χρηματοοικονομική διαχείριση
• Στρατηγική και λειτουργία
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων
Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην αντιμετώπιση
των κρίσιμων και απαιτητικών περιοχών της διαχείρισης
κινδύνου (Risk) και συμμόρφωσης (Compliance).
Οι κύριες παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
• Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
• Εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση κινδύνων &
συμμόρφωση
• Διαχείριση κινδύνων πληροφοριακών συστημάτων.
Αναδιάρθρωση & Συναλλακτικές Υπηρεσίες
Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία συναλλαγές όπως εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, ιδιωτικοποιήσεις, εισαγωγές σε
Χρηματιστήριο, επηρεάζοντας το τίμημα της συναλλαγής,
αυξάνοντας τις ωφέλειες και κατανοώντας τις ευκαιρίες
και τους κινδύνους. Οι κύριες παρεχόμενες υπηρεσίες
είναι:
• Χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Επιχειρηματική αναδιάρθρωση
• Συναλλακτικές υπηρεσίες.
Υπηρεσίες Forensic
Οι σύμβουλοί μας εφαρμόζουν εξειδικευμένες
μεθοδολογίες και εργαλεία για να υποστηρίξουν τους
πελάτες μας προληπτικά ή κατασταλτικά σε περιπτώσεις
παραβιάσεων θεσμικού πλαισίου, εταιρικών πολιτικών ή
συμβάσεων. Οι κύριες παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
• Οικονομική τεκμηρίωση εταιρικών διαφορών
• Υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων από απάτη
• Υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης και
αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)
• Υπηρεσίες τεχνολογιών Forensic
• Εξακρίβωση φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας
• Υπηρεσίες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης & Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στο σχεδιασμό και στην
υλοποίηση της βέλτιστης στρατηγικής παρέχοντας λύσεις
σε θέματα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού. Οι κύριες υπηρεσίες είναι:

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην προσπάθειά τους
για βελτίωση της επιχειρησιακής και τεχνολογικής τους
απόδοσης. Οι κύριες κατηγορίες υπηρεσιών είναι:

•
•
•
•
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Στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού
Προσέλκυση & Επιλογή στελεχών
Διοίκηση της απόδοσης & ανταμοιβών
Εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών.

Το όνομα και το λογότυπο KPMG αποτελούν καταχωρημένα
εμπορικά σήματα ή σήματα της KPMG International.

