GR

Κύπρος
Ελλάδα
Ρουμανία
Βουλγαρία
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Numele Baker Tilly și logo-ul său asociat sunt utilizați
sub licență Baker Tilly International Limited.
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Ποιοι είμαστε
Η Baker Tilly στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη είναι ένας από τους
κορυφαίους οίκους ελεγκτών,
λογιστών, φορολογικών και
επιχειρηματικών συμβούλων, που
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο,
Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία
και Ελλάδα, στο πλαίσιο του διεθνές
δικτύου της Baker Tilly International.
• Μια δυνατή, κεντρική διευθυντική
ομάδα με σαφές όραμα και
κατεύθυνση συντονίζει τη λειτουργία
όλων μας των γραφείων.

• 20 συνέταιροι και πάνω από 300
επαγγελματίες προσφέρουν υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες σε περισσότερες
από 6.000 επιχειρήσεις όλων των
κλάδων τόσο στην εγχώρια όσο και
στη διεθνή αγορά.
• Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 στην
Κύπρο και σταδιακά επεκτάθηκε
ξεπερνώντας τα γεωγραφικά της
σύνορα για να περιλάβει κάτω από
την διεθνή ομπρέλα της Baker Tilly,
γραφεία στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία,
στη Μολδαβία και στην Ελλάδα.

• Στην Baker Tilly, είμαστε υπερήφανοι
που προσφέρουμε ολοκληρωμένες,
one-stop shop υπηρεσίες υψηλών
προδιαγραφών προς τους
πελάτες μας ανεξάρτητα από τον
τομέα ή την τοποθεσία στην οποία
δραστηριοποιούνται.
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Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας
Δεσμευόμαστε να

• Αποτελούμε παράδειγμα
επαγγελματισμού
• Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες με
έμφαση στην ακεραιότητα
• Επικοινωνούμε με διαφάνεια και
εντιμότητα
• Ενεργούμε κατά τρόπο ηθικό
• Προάγουμε την ομαδικότητα και τη
συνεργασία
• Διατηρούμε ένα υποστηρικτικό
περιβάλλον στο οποίο οι
άνθρωποί μας έχουν τη
δυνατότητα να εξελιχθούν

Πώς μπορείτε να
επωφεληθείτε
• Ποιότητα υπηρεσιών σε
όλες τις χώρες και σε όλους
τους τομείς στους οποίους
δραστηριοποιούμαστε
• Ενιαίο σημείο επικοινωνίας
• Ισχυρή κουλτούρα συνεργασίας
• Πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο των
εμπειρογνωμόνων μας σε όλο τον
κόσμο

Η διεθνής μας ταυτότητα
• Η Baker Tilly στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και τα γραφεία της στην
Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία,
Μολδαβία και Ελλάδα είναι
ανεξάρτητα μέλη της Baker Tilly
International, του 8ου μεγαλύτερου
λογιστικού δικτύου στον κόσμο.

• Η Baker Tilly International
εκπροσωπείται από 165 εταιρείες
σε 141 χώρες και 28.000
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
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Οι Υπηρεσίες μας
• Στόχος μας είναι η προσφορά ολοκληρωμένων,
πρακτικών και αξιόπιστων λύσεων στα
επιχειρηματικά θέματα που αντιμετωπίζουν
οι πελάτες μας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα
ελεγκτικού & λογιστικού ελέγχου, φορολογικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται
με τη συνεχή ενημέρωσή μας γύρω από τις
εξελίξεις του κλάδου της οικονομίας καθώς και
με τη λήψη προληπτικών μέτρων για μελλοντικές
προκλήσεις.
• Εξυπηρετούμε πελάτες που δραστηριοποιούνται
σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους,
επιδεικνύοντας σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά
τη δέουσα προσοχή με τη συμμετοχή όλων
των στελεχών μας σε προσωπικό επίπεδο
υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των πελατών μας.
• Δύναμη και εγγύησή μας η μεγάλη οικογένεια
της Baker Tilly International, που μας παρέχει
πρόσβαση στην εξειδικευμένη γνώση, την
εμπειρία και την πνευματική ιδιοκτησία των
χιλιάδων αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων μας
σε όλο τον κόσμο.
• Διατηρούμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας
σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα πρότυπα
του προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας του
δικτύου μας, τον συνεχόμενο εσωτερικό έλεγχο και
την εποπτεία από τις εκάστοτε ρυθμιστικές αρχές
σε όλες τις χώρες λειτουργίας μας.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Ένας υψηλής ποιότητας έλεγχος
παρέχει αξιοπιστία στην επιχείρησή
σας, ενισχύει την εμπιστοσύνη, την
ακεραιότητα και τη φερεγγυότητα στην
ηγεσία της διοίκησης της επιχείρησης.
Η ποιότητα των ελεγκτικών
υπηρεσιών μας συνεχώς αξιολογείται
και πιστοποιείται τόσο μέσω του
προγράμματος διασφάλισης της
ποιότητας της Baker Tilly International,
όσο και από τα τοπικά Εποπτικά
Συμβούλια Λογιστών σε όλες τις χώρες
όπου δραστηριοποιούμαστε.

Στη Baker Tilly παρέχουμε ένα
πλήρες φάσμα υπηρεσιών με
σκοπό να βοηθήσουμε στην ομαλή
λειτουργία της εταιρείας σας σε
ημερήσια βάση, στην αποτελεσματική
διαχείρισή της και στην εξασφάλιση
τόσο μακροπρόθεσμα όσο και
βραχυπρόθεσμα της σωστής
υλοποίησης των στόχων σας.
Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε
και να διαχειριστούμε τις παρακάτω
υπηρεσίες, μεταξύ άλλων,
επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε
στην ουσία της επιχείρησής σας.

Προσφερόμενες υπηρεσίες
• Έλεγχος ετήσιων Οικονομικών
καταστάσεων
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
σχέση με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ)
• Επισκόπηση ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων
• Εσωτερικός έλεγχος
• Δικανικός έλεγχος

Προσφερόμενες υπηρεσίες

• Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών
βιβλίων
• Λογιστική παρακολούθηση
• Διοικητική Λογιστική
• Μισθοδοσία
• Προετοιμασία των οικονομικών
καταστάσεων
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα
ΔΠΧΑ
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Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Διαχείρισης

Το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μας
προσφέρει ευρεία γκάμα υπηρεσιών στους
πελάτες μας παγκοσμίως υιοθετώντας
τις βέλτιστες πρακτικές και προσεγγίσεις.
Στο άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό
περιβάλλον του σήμερα, μεγάλες και μικρές
επιχειρήσεις χρειάζονται εξίσου την υποστήριξη
εμπειρογνωμόνων για να προσφέρουν
καινοτόμες λύσεις και νέες επιχειρηματικές
ιδέες που θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να
αναπτυχθούν και να ευημερήσουν. Η αποστολή
μας είναι να στηρίξουμε τους πελάτες μας στην
προσπάθεια επίτευξης των επιχειρηματικών
τους στόχων και να επιτύχουν ένα βιώσιμο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους τομείς
εργασίας τους.

Το Τμήμα αυτό προσφέρει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες διαχείρισης τόσο σε εγχώριες
επιχειρήσεις όσο και σε ομογενείς
που επιθυμούν να επενδύσουν ή να
μετεγκατασταθούν στην Κύπρο ή / και στην
Ελλάδα.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες βελτίωσης
και ενίσχυσης της επιχειρηματικής
αποδοτικότητας
• Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες
• Εταιρική Διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων
και Κανονιστική Συμμόρφωση
• Υποστήριξη Διαδικασιών Πτώχευσης και
Εκκαθάρισης
• Υποστήριξη Διαδικασιών Αναδιάρθρωσης
και Ανάκαμψης
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου
Δυναμικού
• Ευρωπαϊκές Επιχορηγήσεις και Επιδοτήσεις

Προσφερόμενες υπηρεσίες

• Υπηρεσίες Διαμεσολαβητή για την
απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε
Κύπρο και Ελλάδα
• Υπηρεσίες Διαμεσολαβητή για την
απόκτηση ιθαγένειας ή / και άδειας
παραμονής σε Κύπρο και Ελλάδα
• Συμβουλές και υποστήριξη κατά τη
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
• Σύνταξη και υποβολή όλων των
απαιτούμενων αιτήσεων στις αρμόδιες
αρχές
• Παρακολούθηση της κατάστασης της
αίτησης
• Ενεργούμε ως σύνδεσμος σας με τις
κυπριακές ή ελληνικές αρχές κατά τη
διάρκεια της εξέτασης / αξιολόγησης της
αίτησης σας

Φορολογικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Κανονιστικής
Συμμόρφωσης
Η Φορολογική μας Ομάδα μπορεί να
βοηθήσει πολυεθνικούς αλλά και εγχώριους
ομίλους εταιρειών να αναπτύξουν μια
αποτελεσματική φορολογική στρατηγική η
οποία να συνάδει με τους επιχειρηματικούς
τους στόχους. Η ομάδα των ειδικών
μας μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες
συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά
θέματα, ΦΠΑ και ενδο-ομιλικές συναλλαγές
τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο.
Επίσης, προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες
κανονιστικής συμμόρφωσης σε επιχειρήσεις
και ιδιώτες, διασφαλίζοντας την τήρηση
όλων των απαιτήσεων της Κανονιστικής
Συμμόρφωσης.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

• Διασυνοριακές φορολογικές υπηρεσίες
• Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικής
συμμόρφωσης
• Υποβολή δηλώσεων που αφορούν την
άμεση και έμμεση φορολογία
• Ενδοομιλικές συναλλαγές
• Φόρος επί των συναλλαγών
• Ανθρώπινο Κεφάλαιο και φορολογικές
υπηρεσίες για τους απόδημους
• Φορολογικές υπηρεσίες για ιδιώτες
• Διαχείριση φορολογικής πολιτικής και
φορολογικών αντιπαραθέσεων
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Οι Πελάτες μας
• Αναγνωρίζουμε τους πελάτες μας
ως το πιο σημαντικό στοιχείο της
εταιρείας μας. Αποστολή μας είναι ο
προσανατολισμός των υπηρεσιών
μας προς την ικανοποίηση των
αναγκών των πελατών μας.
• Προσφέρουμε ένα πλήρες
φάσμα υπηρεσιών σε πολλαπλές
δικαιοδοσίες, μέσω ενός ενιαίου
σημείου επικοινωνίας.

Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει διαφόρων τύπων και μεγέθους
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους,
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των παρακάτω αναφερομένων:
• Εταιρείες παρασκευής και εμπορίας
αλκοολούχων και άλλων ποτών
• Αυτοκινητοβιομηχανίες
• Τραπεζικούς Οργανισμούς
• Κατασκευαστικές και Εταιρείες
Ανάπτυξης Ακινήτων

• Στόχος μας είναι να εκπληρώνουμε
τις ανάγκες των πελατών μας
περιορίζοντας στο ελάχιστο την
διατάραξη των καθημερινών
λειτουργιών τους, επιτρέποντάς
τους έτσι, να επικεντρωθούν στην
εκπλήρωση των επιχειρηματικών
τους στόχων.

• Εκπαίδευση

• Στοχεύουμε στην ανάπτυξη
ισχυρών σχέσεων με τους
πελάτες μας και στην προνοητική
ανταπόκριση, προβλέποντας
και επιλύοντας πολύπλοκα
επιχειρηματικά ζητήματα,
διατηρώντας παράλληλα την
ακεραιότητα και την επαγγελματική
μας ανεξαρτησία.

• Οικονομικές, Επενδυτικές και Διαχείρισης
περιουσίας

• Ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο,
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας)
• Μεταλλεία και εξορύξεις
• Μηχανολογικές
• Ψυχαγωγίας και μέσων μαζικής
ενημέρωσης

• Γενικών Κατασκευών
• Εμπορικές (λιανικής και χονδρικής)
• Υγειονομικής περίθαλψης και
φαρμακευτικές εταιρείες
• Ξενοδοχειακές
• Ασφαλιστικές και χρηματοδοτικής
μίσθωσης

• Εκδοτικές και Εκτυπωτικές επιχειρήσεις
• Επαγγελματικών υπηρεσιών
(συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων,
λογιστών, συμβούλων, γραφείων
πρόσληψης και άλλων φορέων)
• Ταμεία περιουσίας, συντάξεως και
προνοίας
• Δημόσιος τομέας
• Ναυτιλιακές
• Υπηρεσίες μεταφορών και διαχείριση
προϊόντων
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Οι Άνθρωποί μας
Η Δύναμή μας
• Η Baker Tilly επενδύει σε ανθρώπους
με κορυφαία παιδεία, δεσμεύεται στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και
ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στην
επιτυχία της εταιρείας.
• Τα προγράμματα εκπαίδευσης,
κατάρτισης και ανάπτυξης μας
έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση
των γνώσεων, τεχνικών δεξιοτήτων
και ικανοτήτων και μας βοηθά να
αναπτυχθούμε τόσο επαγγελματικά όσο
και προσωπικά.
• Η αποφασιστικότητα και ο
επαγγελματισμός μας είναι από τα
βασικά στοιχεία που επιτρέπουν
στις ομάδες μας να αποφέρουν τα
επιθυμητά αποτελέσματα. Όποιο και αν
είναι το μέγεθος της εργασίας, είμαστε
σε θέση να παρέχουμε μια έμπειρη
ομάδα για την κάλυψη των αναγκών
των πελατών μας.

ICAEW-Εγκεκριμένη πρακτική εκπαίδευση
Είμαστε εξουσιοδοτημένοι από το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών
Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) για την εκπαίδευση Εγκεκριμένων Λογιστών.

ACCA-Εγκεκριμένος Εργοδότης CPD
Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Ηνωμένου Βασιλείου (ACCA) μας
έχει απονέμει τον τίτλο Εγκεκριμένου Εργοδότη CPD, εις αναγνώριση του
προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης το οποίο παρέχει η
εταιρία μας στους υπαλλήλους μας – μέλη του ACCA.

ACCA-Εγκεκριμένος Εργοδότης Εξέλιξης
Εκπαιδευόμενων, επίπεδο Platinum

Είμαστε εξουσιοδοτημένοι από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών
Ηνωμένου Βασιλείου (ACCA) για την εκπαίδευση Εγκεκριμένων Λογιστών.
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Διευθυντικά Στελέχη

Έχουμε μία εξειδικευμένη και ισχυρή ομάδα η οποία μοιράζεται
ένα κοινό όραμα και επικεντρώνεται σε έναν ενιαίο στόχο
Geoff Barnes
Πρόεδρος
Μάριος Α. Κλείτου
Διευθύνων Σύμβουλος
Γιάννης Ευαγγέλου
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Geoff
Barnes

Μάριος
Α. Κλείτου

Κύπρος
Ανώτερος Επιχειρησιακός
Διευθυντής
Στέλιος Γρηγορίου
Λεμεσός
Ελεγκτικές & Φορολογικές Υπηρεσίες

Γιάννης
Ευαγγέλου

Στέλιος
Γρηγορίου

Μαρία
Καφφά

Χριστόδουλος
Λουλλουπής

Επιχειρησιακοί Διευθυντές
Μαρία Καφφά
Λευκωσία
Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Χριστόδουλος Λουλλουπής
Λεμεσός
Ελεγκτικές Υπηρεσίες
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Γιώργος Νικολαΐδης
Λευκωσία
Επιχειρηματικές Υπηρεσίες
Πανίκος Γιακουμή
Λευκωσία
Επιχειρηματικές Υπηρεσίες
Νεόφυτος Νεοφύτου
Λευκωσία
Φορολογικές Υπηρεσίες

Γιώργος
Νικολαΐδης

Πανίκος
Γιακουμή

Νεόφυτος
Νεοφύτου

Θεράπων
Μαφκάς

Ανδρέας
Πιττάκας

Αντώνης
Βασιλείου

Γιώργος
Ν. Χριστοδουλίδης

Κλεόβουλος
Χριστοδούλου

Θεράπων Μαφκάς
Λευκωσία
Φορολογικές Υπηρεσίες
Ανδρέας Πιττάκας
Λευκωσία
Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Αντώνης Βασιλείου
Λευκωσία
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Γιώργος Ν. Χριστοδουλίδης
Λευκωσία
Ανθρώπινο Δυναμικό, Μάρκετινγκ
και Δημόσιες Σχέσεις
Κλεόβουλος Χριστοδούλου
Λεμεσός
Επιχειρηματικές Υπηρεσίες
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Ελλάδα
Σπύρος Γκρούιτς
Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλας Στελλάκης
Διευθύνων Σύμβουλος
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σπύρος
Γκρούιτς

Νικόλας
Στελλάκης

Επιχειρησιακοί Διευθυντές
Κωνσταντίνος Κουτρουλός
Αθήνα
Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Λούης Σιαμτάνης
Αθήνα
Chief Operating Officer

Κωνσταντίνος
Κούτρουλλος

Αναστάσιος Μούδιος
Θεσσαλονίκη
Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Αναστάσιος
Μούδιος

Λούης
Σιαμτάνης
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Ρουμανία και Μολδαβία
Camelia Horlaci
Διευθύνων Σύμβουλος
Ρουμανία και Μολδαβία
Constantin Schendra
Γενικός Διευθυντής
Μολδαβία

Camelia
Horlaci

Constantin
Schendra

Krassimira
Radeva

Svetla
Marinova

Βουλγαρία
Krassimira Radeva
Διευθύνων Σύμβουλος
Svetla Marinova
Σύμβουλος Φορολογικών και
Νομικών θεμάτων
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Βραβεία και Διαπιστεύσεις
Πιστοποιητικό «Ελέγχου Ποιότητας ΣΕΛΚ»

Η Baker Tilly Κύπρου κατέχει το πιστοποιητικό «Ελέγχου Ποιότητας ΣΕΛΚ», το οποίο αποτελεί σύστημα
διασφάλισης ποιότητας που θεσπίστηκε από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου για την
προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και τη βελτίωση των προτύπων του επαγγέλματος στην Κύπρο.
Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2009 και ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια. Το τελευταίο πιστοποιητικό, μας
χορηγήθηκε το Νοέμβριο του 2015 και ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2018.

ICAEW-Εγκεκριμένη πρακτική εκπαίδευση
Η Baker Tilly Κύπρου είναι εξουσιοδοτημένη από το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και
Ουαλίας (ICAEW) για την συνεργασία με Εγκεκριμένους Λογιστές και για την συνεχή εκπαίδευση τους.

ACCA-Εγκεκριμένος Εργοδότης Εξέλιξης Εκπαιδευόμενων, επίπεδο Platinum
Η Baker Tilly Κύπρου είναι εξουσιοδοτημένη από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Ηνωμένου
Βασιλείου (ACCA) για την εκπαίδευση Εγκεκριμένων Λογιστών.

Καταλληλότητα για τον έλεγχο χρηματοδοτούμενων έργων της Παγκόσμιας Τράπεζας
Τα ακόλουθα μέλη είναι διαπιστευμένα και μπορούν να ελέγξουν τα έργα που χρηματοδοτούνται από
την Παγκόσμια Τράπεζα και την ΕΤΑΑ (ΕΒRD):
- Baker Tilly Ρουμανίας
- Baker Tilly Βουλγαρίας
- Baker Tilly Μολδαβίας
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Η Baker Tilly Ρουμανίας και Μολδαβίας περιλαμβάνονται στον κατάλογο των συμβούλων που
εγκρίθηκαν από την ΕΤΑΑ (ΕΒRD)
Μετά από διεξοδική εξέταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) - οι
εκπρόσωποι μας στον τομέα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Επιχειρήσεις έχουν συμπεριληφθεί
στον κατάλογο των διαπιστευμένων συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών στους δικαιούχους των
κεφαλαίων που λαμβάνονται από την ΕΤΑΑ στη Ρουμανία και τη Μολδαβία.

Η Baker Tilly Ρουμανίας έχει επιλεγεί ως σύμβουλος για τους δικαιούχους της Τράπεζας
Εμπορίου & Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας (ΒSTDB)
Η Baker Tilly Ρουμανίας είναι εξουσιοδοτημένη να προβαίνει σε ελέγχους για την Τράπεζα Εμπορίου &
Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας (BSTDB).

Η Baker Tilly Μολδαβίας έχει κριθεί κατάλληλη για τη διενέργεια ελέγχων στα προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID)
Η Baker Tilly Μολδαβίας έλαβε έγκριση υπό όρους, να διενεργεί ελέγχους των χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID), μετά από σχετική
αξιολόγηση από την USAID. Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρηματοοικονομικών
Ελέγχων από Ξένους Εργολήπτες του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή της USAID.

Πιστοποιήσεις ISO και IQNet
Η Baker Tilly Ρουμανίας κατέχει πιστοποίηση ISO για τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικού έλεγχου και
συναφών υπηρεσιών και διεθνή πιστοποίηση IQNet, διατηρώντας ένα Συστήμα Διαχείρισης Ποιότητας
και ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων: ISO 9001:
2008 και ISO 14001: 2004.
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Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η
πραγματικότητά μας
Η Baker Tilly συμβάλλει τόσο πρακτικά όσο και
οικονομικά στα άτομα και κοινωνικά σύνολα
που χρειάζονται τη στήριξή μας. Παράλληλα, το
ανθρώπινο δυναμικό μας συμβάλλει και αυτό
με τον τρόπο του στο πρόγραμμα της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης μέσω εθελοντικής εργασίας
και συνεισφοράς προς το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο.
Για εμάς, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι

μόνο μια αόριστη ιδέα. Γίνεται πραγματικότητα
στην καθημερινή μας ζωή. Εντοπίζοντας και
κατανοώντας τις κοινωνικές ανάγκες, εστιάζουμε
στους τομείς που οι εμπειρίες και οι πεποιθήσεις
μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Με αυτό
τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε ένα θετικό
αντίκτυπο στην κοινωνία μας, με την ελπίδα αυτό
να συντελέσει σε μια θετική αλυσιδωτή αντίδραση
των εταιρικών δράσεων σε όλο τον πλανήτη.
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Το σχέδιό ΕΚΕ μας περιστρέφεται
γύρω από δύο άξονες:
Κοινωνική Φροντίδα

Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον

Ο πυλώνας κοινωνικής φροντίδας μας
περιλαμβάνει δραστηριότητες στον
τομέα των δωρεών, χορηγιών, του
εθελοντισμού και της εταιρικής ηγεσίας.

Αναμένουμε το υψηλότερο επίπεδο κανόνων δεοντολογίας από τους υπαλλήλους μας.
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες της εταιρείας μας, στηρίζουν το στόχο μας να ενεργούμε
με ακεραιότητα σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας.
Διατηρούμε δεδομένα που καλύπτουν θέματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και
εκθέσεις προόδου για την εκπλήρωση των στόχων που συνδέονται με τη συνεχή
βελτίωσή μας και την ευρύτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και
Περιβάλλοντος. Ένα σημαντικό μέρος του σχεδίου αυτού είναι η ανάπτυξη ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος για την υγεία και την ασφάλεια στα γραφεία μας, το οποίο
περιλαμβάνει την εκπαίδευση ατόμων στον τομέα «Πρώτων Βοηθειών». Τα άτομα αυτά
έχουν αναλάβει καθήκοντα Υπευθύνων Πρώτων Βοηθειών. Το σχέδιο αντανακλά την
πρόθεσή μας να μπορούν οι υπάλληλοί μας να εργάζονται σε ένα περιβάλλον το οποίο
αφήνει χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα.

Αναγνωρίζουμε ότι η κοινότητά
μας αποτελεί πηγή ανεκτίμητης
υποστήριξης. Αναγνωρίζουμε, επίσης,
την υποχρέωση και την ευθύνη να
προσφέρουμε πίσω στην κοινότητα μας.
Τα σχέδιά κοινωνικής φροντίδας
μας, επικεντρώνονται κυρίως στην
υποστήριξη προς τους ανθρώπους
και τις ομάδες που έχουν ανάγκη από
βοήθεια. Είτε αυτή είναι υποστήριξη
οικονομικής, ιατρικής, ψυχολογικής ή
άλλης φύσεως. Προωθούμε επίσης
εθελοντικές δραστηριότητες στις
οποίες οι υπάλληλοι μας δύναται
να συμμετέχουν όσο το δυνατόν
περισσότερο.

Περιβάλλον
Πιστεύουμε ότι λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να συμβάλλουμε στην επίτευξη
γερών περιβαλλοντικών πρακτικών, δημιουργώντας ένα θετικό χώρο εργασίας, το
οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Οι δραστηριότητες μας επικεντρώνονται στην
αποτελεσματικότερη διαχείριση στους τομείς της ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας), της
κατανάλωσης νερού καθώς και στη διαχείριση αποβλήτων.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στην συνεχή μας βελτίωση αναφορικά με την ανακύκλωση
των αναλωμένων υλικών στα γραφεία μας. Οι υπάλληλοι μας ενθαρρύνονται ενεργά
να υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες αυτές. Έχουμε δεσμευτεί για τη βελτιστοποίηση της
χρήσης των πιο «οικολογικών» υλικών στα γραφεία μας. Αναγνωρίζουμε τη σημασία του
να διασφαλίζουμε ότι οι βασικοί προμηθευτές μας διαθέτουν τις κατάλληλες πολιτικές
και πρακτικές όσο αφορά κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και θέματα
δεοντολογίας. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό
των κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά στα γραφεία μας:
Κύπρος
Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Γωνία Κ. Χατζοπούλου &
Λεωφόρου Γρίβα Διγενή 30
1066 Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ. 27783
2433 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 458500
Φ: +357 22 751648
info@bakertillyklitou.com

Κτήριο Clerimos,
1ος & 2ος Όροφος, Οδός Λεοντίου 163
3022 Λεμεσός, Κύπρος
Τ.Θ. 57328
3314 Λεμεσός, Κύπρος
T: +357 25 591515
Φ: +357 25 591545
limassol@bakertillyklitou.com

Κτήριο Γιάννης-Μαρία
2ος Όροφος, Γραφείο 203
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24
6058 Λάρνακα, Κύπρος
Τ.Θ. 40923
6308 Λάρνακα, Κύπρος
T: +357 24 663299
Φ: +357 24 662910
larnaca@bakertillyklitou.com

Ελλάδα

Ρουμανία

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Βουκουρέστι

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 57 και
Καλλιγά Γωνία
114 73 Αθήνα, Ελλάδα
T: +30 215 500 6060
Φ: +30 215 500 6061
info@bakertillygreece.com

Ανδριανουπόλεως 24,
6ος Όροφος Καλαμαριά,
55133 Θεσσαλονίκη
T: +30 215 500 6060
Φ: +30 215 500 6061
info@bakertillygreece.com

4B Gara Herastrau,
10ος Όροφος, 2ος Τομέας,
020334 Βουκουρέστι
T: +40 21 3156100
Φ: +40 21 3156102
info@bakertilly.ro

Βουλγαρία

Μολδαβία

Κύπρος:
www.bakertillyklitou.com

Σόφια

Κισινάου

104 Akad. Ivan E. Geshov Blvd.
Είσοδος A, 7ος Όροφος
1612 Σόφια, Βουλγαρία
T: +359 2 9580980
Φ: +359 2 8592139
info@bakertillyklitou.bg

65 Stefan cel Mare şi Sfânt Blvd.
5ος Όροφος, Γραφείο 507
2001 Κισινάου, Μολδαβία
T: +373 22 233003
Φ: +373 22 234044
info@bakertilly.md

Ελλάδα:
www.bakertillygreece.com
Ρουμανία:
www.bakertilly.ro
Βουλγαρία:
www.bakertillyklitou.bg
Μολδαβία:
www.bakertilly.md

Η επωνυμία Baker Tilly και το σχετικό λογότυπο χρησιμοποιούνται
με την άδεια της Baker Tilly International Limited.

