
KTC Business 
Consultants

Εταιρικό Προφίλ

αν η κατάκτηση 
της κορυφής ήταν 
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Η Εταιρεία μας, KTC Business Con-
sultants Ltd, είναι ένας ανεξάρτητος 
Οίκος παροχής λογιστικών, ελεγκτικών 
και συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέλος 
του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών 
Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Διεθνούς 
Σώματος Εγκεκριμένων Λογιστών του 
Ηνωμένου Βασιλείου (ACCA).
 
Η πολύχρονη επαγγελματική 
πείρα των στελεχών της KTC της 
δίνει την δυνατότητα να παρέχει 
ένα ευρύ φάσμα φοροτεχνικών, 
χρηματοοικονομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, πάντα 
σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή 
επαγγελματικά πρότυπα. 
Το ανθρώπινο δυναμικό της KTC είναι 
εφοδιασμένο με γνώση και εμπειρία 
σε σχέση με την παροχή ελεγκτικών, 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε νομικά 

και φορολογικά θέματα συμμόρφωσης, 
καθώς και σε διεθνή φορολογικά 
θέματα.  

Η εμπειρία μας, η σύγχρονη 
τεχνολογική υποδομή και η βέλτιστη 
οργάνωσή μας, αποτελεί μία μοναδική 
πρόταση προστιθέμενης αξίας προς 
τους πελάτες μας. Τα παραπάνω 
στοιχεία, σε συνδυασμό με τις 
ισχυρές συνεργασίες, μας δίνουν 
το πλεονέκτημα και τη δυνατότητα 
να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας 
αποδοτικά, υπεύθυνα και αξιόπιστα. 
Με προσωπική εξυπηρέτηση, έγκαιρη 
και έγκυρη επίλυση προβλημάτων και 
ευέλικτη προσαρμογή στο σύνθετο και 
μεταλλασσόμενο περιβάλλον.

Εστιάζουμε στην παροχή υπηρεσιών 
αξίας σε άτομα και επιχειρήσεις, τόσο 

στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, 
που στοχεύουν στη δυναμική ανάπτυξη 
και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις 
της σύγχρονης ανταγωνιστικής 
εποχής. Ανεξαρτήτως μεγέθους, 
μορφής και κλάδου, μοιραζόμαστε 
με τους πελάτες μας την επιθυμία για 
αποδοτική συνεργασία με έμπειρους 
επαγγελματίες που έχουν τις 
επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις 
και προϋποθέσεις να παρέχουν 
ποιοτικές υπηρεσίες.

Η τεχνογνωσία των στελεχών μας 
που προέρχεται από μακροχρόνια 
εμπειρία με διαφορετικούς κλάδους 
της παγκόσμιας οικονομίας τόσο στη 
Κύπρο και στο εξωτερικό μας παρέχει 
την δυνατότητα να παρέχουμε τις 
υπηρεσίες μας σε πολλαπλούς τομείς 
της οικονομικής δραστηριότητας. 



Οι Υπηρεσίες μας

Ως εταιρεία με υψηλή εξειδίκευση, προσφέρουμε 
υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το εύρος της  
αγοράς  και  όλα  τα  μεγέθη  επιχειρήσεων. Πιο 
κάτω περιγράφονται συνοπτικά οι κυριότερες:

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

• Έλεγχος Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 
• Έλεγχος Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων

Λογιστικές  Υπηρεσίες

• Μελέτη, οργάνωση και πρώτη εγκατάσταση 
λογιστηρίων επιχειρήσεων

•  Συμμόρφωση με τα διεθνή λογιστικά  
πρότυπα

• Τήρηση  και  εποπτεία  λογιστηρίων
•  Ετοιμασία μισθοδοσίας 

Φορολογικές Υπηρεσίες 

• Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών και 
νομικών προσώπων 

• Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού
• Συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και VIES
• Συμμόρφωση  με τις φορολογικές 

υποχρεώσεις επιχειρήσεων
• Φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών 
• Φορολογία ακίνητης περιουσίας
• Ετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση 

φορολογικών δηλώσεων
• Διαγνωστικοί φορολογικοί έλεγχοι και 

υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών 
ελέγχων

Συμβουλευτικές και Διαχειριστικές 
Υπηρεσίες

• Διαχείριση χρηματοοικονομικών και 
περιουσιακών στοιχείων ως εταιρικός 
θεματοφύλακας

• Παροχή  πρακτικών  και εφαρμόσιμων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών  

• Υποστήριξη ενδυνάμωσης της 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης

• Υπηρεσίες  ενδελεχούς  ανάλυσης 
επιχειρησιακών  προβλημάτων     

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου 
Διαχείρισης Κινδύνων και 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης

• Παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Έλεγχου 
διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής 
συμμόρφωσης 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες ολοκληρωμένης 
και αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης 

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ρευστότητας 

• Υπηρεσίες ομαδοποίησης και διαχείρισης 
διαθεσίμων, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης 
μετρητών 

• Υπηρεσίες ανοίγματος Τραπεζικών 
λογαριασμών καθώς επίσης και διεκπεραίωσης 
και παρακολούθησης τραπεζικών συναλλαγών 

Υπηρεσίες νεοσύστατων Εταιρειών

• Προετοιμασία δομημένων επιχειρηματικών 
σχεδίων 

• Προετοιμασία προβλέψεων προϋπολογισμού
• Προετοιμασία προβλέψεων ταμειακών ροών  
• Αξιολόγηση  και βοήθεια επιλογής μεταξύ 

διαθέσιμων επιλογών για άντληση κεφαλαίων 

Γραμματειακή Υποστήριξη

Επαγγελματικές υπηρεσίες γραμματειακής 
υποστήριξης όπως αναγγελίες Γενικών 
Συνελεύσεων και Διοικητικών   Συμβουλίων, 
τήρηση Πρακτικών Γ.Σ. και  Δ.Σ, νομιμοποιήσεις, 
πλήρης  κάλυψη  τμημάτων  εταιρικής 
διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών, κάλυψη  
υποχρεωτικών αναφορών σε εποπτικές 
αρχές και όποια άλλη υπηρεσία άπτεται της 
γραμματειακής υποστήριξης.

Υπηρεσίες διαχείρισης Εταιρειών 
Διεθνών Δραστηριοτήτων 

• Υπηρεσίες εμπιστευματοδόχου Μετόχου
• Υπηρεσίες εμπιστευματοδόχου Διευθυντή
• Υπηρεσίες εμπιστευματοδόχου Γραμματέα
• Υπηρεσίες παροχής εγγεγραμμένου 

γραφείου 
• Άνοιγμα και διαχείριση τραπεζικού 

λογαριασμού 

Οι υπηρεσίες της KTC μορφοποιούνται και 
αλλάζουν ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε 
εταιρείας ώστε  να  ανταποκρίνονται  απόλυτα 
στις σύνθετες  ανάγκες  της  σύγχρονης 
επιχείρησης. Παράλληλα με την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, η ΚΤC συνεργάζεται 
με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς και φορείς 
αναγνώρισης και πιστοποίησης επαγγελματικών 
γνώσεων και  δεξιοτήτων. Μέσω των φορέων 
αυτών τα στελέχη που συμμετέχουν στα 
προγράμματά εκπαίδευσης που διοργανώνουμε, 
μπορούν να αποκτήσουν αξιόλογες και 
αποδεκτές από το επιχειρηματικό περιβάλλον 
πιστοποιήσεις των γνώσεών τους.



Για περισσότερες πληροφορίες:

www.cypruscompanies.gr
+357 22 777020 / +357 22 777023 / 
+30 21 0873 7777
info@ktc.com.cy

Αγίου Παύλου 61
1107 Λευκωσία, Κύπρος


