
Εταιρικό Προυίλ 
 
 Η PwC ζηελ Ειιάδα (www.pwc.gr) είλαη θνξπθαία ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 
ππεξεζηώλ θαη ζηόρνο καο είλαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζύλεο ζηελ θνηλσλία θαη ε 
επίιπζε ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ.  Είκαζηε έλα δίθηπν εηαηξεηώλ ζε 157 ρώξεο κε 
πεξηζζόηεξα από 208.000 ζηειέρε πνπ δεζκεύνληαη λα παξαδίδνπλ πνηνηηθό έξγν ζηηο 
ειεγθηηθέο, θνξνινγηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ. Έρνπκε γξαθεία 
ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε θαη απαζρνινύκε πεξηζζόηεξνπο από 900 εξγαδόκελνπο. 
 
Σηελ PwC ζπλδπάδνπκε ηηο θαηλνηόκεο ηδέεο κε ηηο πξαθηηθέο ιύζεηο. Παξέρνπκε ειεγθηηθέο, 
θνξνινγηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο 
κε ηνπο πειάηεο καο θαη ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ καο. 
 
 
Ελεγκτικές Υπηρεσίες 
 
Ωο  θνξπθαία ζηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Ειιάδα, ε PwC δηεμάγεη πςειήο πνηόηεηαο 
ειέγρνπο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 
ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηώλ ησλ πειαηώλ ηεο. Η κεζνδνινγία καο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ 
ειέγρνπ είλαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ην κέγεζνο ηνπ θάζε πειάηε καο. 
Σηηο ππεξεζίεο καο πεξηιακβάλνληαη ηα Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα (IFRS), Sarbanes-Oxley, 
ε πξνεηνηκαζία εηδηθώλ νηθνλνκηθώλ εθζέζεσλ ζην πιαίζην εηαηξηθώλ ζπλαιιαγώλ θαη ε 
παξνρή εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.  
 
 
Σσμβοσλεστικές Υπηρεσίες 
 
Σπκβάιινπκε ζηελ ηαρεία αλάπηπμε θαη ζηελ θαιύηεξε δπλαηή απόδνζε επηρεηξήζεσλ όισλ 
ησλ κεγεζώλ. Εζηηάδνπκε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηνπ θάζε θιάδνπ, ελώ παξάιιεια 
εμεξεπλνύκε θαη αμηνινγνύκε ηηο δπλαηόηεηεο λέσλ αγνξώλ. Πξνζθέξνπκε κηα λέα νπηηθή 
ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από αιιαγέο ζε όια ηα επίπεδα θαη 
παξέρνπκε βηώζηκεο ζηξαηεγηθέο κε κέιινλ. Παξάιιεια, εηδηθεπόκαζηε ζε ζπκβνπιεπηηθέο 
ππεξεζίεο ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο, δηαδηθαζηώλ, ρξεκαηννηθνλνκηθήο, δηαρείξηζεο 
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη αιιαγήο, ξίζθνπ θαη ηερλνινγίαο.  

 
Φορολογικές Υπηρεσίες 
 
Παξέρνπκε έλα επξύ θάζκα θνξνινγηθώλ θαη ινγηζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ζαο ππνζηεξίδνπκε 
γηα λα αληηκεησπίζεηε ηελ ηαρύηαηα απμαλόκελε πνιππινθόηεηα ηνπ ειιεληθνύ θνξνινγηθνύ 
πεξηβάιινληνο.  Οη ππεξεζίεο καο πεξηιακβάλνπλ ηνλ  θνξνινγηθό ζρεδηαζκό εηαηξεηώλ, ηελ 
αληηκεηώπηζε ζεκάησλ ζπγρσλεύζεσλ, εμαγνξώλ θαη απνζρίζεσλ, ηελ ππνζηήξημε ζε ζέκαηα 
έκκεζσλ θόξσλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ, ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ 
ινγηζηηθώλ ιύζεσλ, ππεξεζηώλ θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο, κηζζνδνζίαο θαη ηελ ππνζηήξημε 
κεηάβαζεο ζηα ΔΠΧΑ. 

  
 
 
 
 
 
 
 


