BG

Кипър
Гърция
Румъния
България
Молдова
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Защо да работите с нас?
Нашият ангажимент
• Лидерство чрез личен пример
• Да предоставяме качествени
услуги, като особено държим на
почтеността
• Да бъдем открити и честни във
всички комуникации
• Да постъпваме етично
• Да насърчаваме работата в екип
и сътрудничество с други фирмичленки
• Да поддържаме работна среда, в
която нашите служители да могат
да разгърнат своя потенциал

Кои сме ние
Бейкър Тили Югоизточна
Европа е водеща компания
от одитори, счетоводители,
данъчни и бизнес консултанти
в Кипър, Гърция, Румъния,
България и Молдова, която
е част от международната
мрежа на Бейкър Тили
Интернешънъл.
• Силен централизиран
управленски екип с ясна визия
и мисия координира работата
във всички наши офиси.

• 20 директори и 300
професионалисти предоставят
услуги от най-висок стандарт за
повече от 6 000 клиенти, които
работят както на национално,
така и на международно ниво и
във всички индустрии.
• Фирмата е основана през
1996 г. в Кипър и постепенно
се развива в чужбина и
обединява под своята шапка
фирми в България, Румъния,
Молдова и Гърция.

• В Бейкър Тили, ние се
гордеем, че предлагаме
цялостни услуги на найвисоко ниво на клиентите ни
във всички страни, в които
оперират.

Какво може да спечелите
• Качествено обслужване във
всички държави и във всички
сфери на дейността
• Един контакт за всички услуги
• Култура на сътрудничество
• Достъп до мрежа от специалисти
по целия свят

Нашата международна
идентичност
• Бейкър Тили Югоизточна Европа
и нейните офиси в Кипър,
Гърция, Румъния, България и
Молдова са независим член на
Бейкър Тили Интернешънъл,
8-мата в света счетоводна
мрежа.

• Бейкър Тили Интернешънъл
се състои от 165 фирми в 141
страни и разполага с повече от
28 000 служители в целия свят.
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Нашите услуги
• Чрез широк набор от одиторски,
счетоводни и бизнес консултантски
услуги ние се стремим да предоставяме
цялостни, практични и надеждни
решения на нашите клиенти. Ние
постигаме това като следим промените
във всички сектори на икономиката
и идентифицираме бъдещите
предизвикателства.
• Ние обслужваме клиенти във всяка
индустрия и от всякакъв мащаб, и
правим това така, че да запазим личното
внимание, което клиентът търси чрез
участието на висококвалифицирани
професионалисти, както и на
партньорите в компанията.
• Членството ни в Бейкър Тили
Интернешънъл ни предоставя набор
от ресурси, което улеснява достъпа
до специализирани познания, опит и
интелектуална собственост на хиляди
признати експерти от цял свят.
• Ние поддържаме качеството на
нашите услуги на най-висок стандарт
като периодично преминаваме
проверки за оценка на качеството от
нашите партньори - чрез посещения
на техническия екип на мрежата на
Бейкър Тили Интернешънъл, както и
от регулиращите органи във всяка от
страните, в които имаме офиси.

Одит и свързани услуги

Счетоводни и ТРЗ услуги

Бизнес консултиране

Управленски услуги

Одитори с дългогодишен
професионален опит осигуряват
за вашия бизнес надеждност,
доверие и сигурност, както
и увеличаване на вярата в
управляващия екип на
компанията-клиент. Качеството
на нашите одиторски услуги
се оценява непрекъснато и се
сертифицира от Програма за
осигуряване на качество на
Бейкър Тили Интернешънъл,
както и от Надзорния съвет на
регулиращите органи във всички
страни, в които развиваме
нашата дейност.

В Бейкър Тили, ние
предоставяме пълния набор от
услуги за ефективно управление
на бизнеса и осигуряване на
правилното изпълнение на
краткосрочни и дългосрочни
цели, за да функционира гладко
вашата компания.
Ние можем да поемем и да
управляваме следните услуги,
което ще ви позволи да се
концентрирате върху важните
неща във вашия бизнес.

Отделът ни за бизнес консултиране
предлага широк спектър от услуги за
нашите клиенти, прилагайки найдобрите световни практики и подходи.
Днес, в силно конкурентната бизнес
среда, както малките, така и поголемите компании имат нужда от
подкрепата на професионалисти,
които могат да предоставят
иновативни решения и нови бизнес
идеи, които ще подпомогнат
възможността им за развитие и
разрастване. Нашата мисия е да
дадем възможност на нашите клиенти
да постигнат своите бизнес цели и
да открият устойчиво конкурентно
предимство в своята област.

Отделът ни за управленски услуги
предоставя широка гама от
услуги както на местни, така и на
чуждестранни жители, които желаят
да инвестират или да се преместят в
Кипър и/ или Гърция.

Предлагани услуги:
• Задължителен одит за
компании, регистрирани в Кипър
• Одит на финансови отчети,
изготвени в съответствие с
Международните стандарти за
финансово отчитане (МСФО)
• Преглед на финансови отчети
• Преглед на междинна
финансова информация
• Вътрешен одит
• Финансов одит за използване
пред съдебна инстанция

Предлагани услуги:
• Счетоводни услуги
• Извършване на мониторинг
и контрол на счетоводната
дейност
• ТРЗ услуги
• Изготвяне на финансови
отчети съгласно местното
законодателство
• Консултиране по МСФО

Предлагани услуги:
• Консултантски услуги за бизнес
развитие
• Финансови консултантски услуги
• Корпоративно управление, риск и
проследяване на текущото спазване
на нормативните правила
• Процедури по несъстоятелност
• Преструктуриране и възстановяване
• Човешки ресурси
• Европейски фондове и субсидиране

Предлагани услуги:
• Посреднически услуги за
придобиване на недвижимо
имущество в Кипър или Гърция
• Посреднически услуги за
придобиване на гражданство и/ или
разрешение за пребиваване в Кипър
и Гърция
• Консултиране и подпомагане в
процеса на кандидатстване
• Изготвяне и подаване на всички
необходими документи за
кандидатстване до съответните
органи
• Проследяване на статуса на
документите
• Сътрудничество с кипърските
или гръцките власти по време
на проверката/ прегледа на
кандидатстването

Данъчни консултации и
услуги по спазването на
законодателството
Данъчният ни отдел може да
помогне както на местни, така и на
международни групи да разработят
ефективна данъчна стратегия,
съобразена с бизнес целите им.
Нашият екип може да ви предостави
експертни съвети относно всички
данъци включително ДДС и трансферно
ценообразуване, данъчни въпроси
на национално и международно ниво.
Освен това, предлагаме услуги относно
процедури по спазване на данъчното
законодателство за физически и
юридически лица.

Предлагани услуги:
• Местно и международно данъчно
планиране за фирми и физически
лица
• Данъчни консултации и услуги
по спазване на данъчното
законодателство за юридически и
физически лица
• Данъчни Дю дилиджънс отчети
• Трансферно ценообразуване
• Процедури по спазване на ДДС
законодателството
• ДДС планиране
• Консултации по въпроси, свързани
с ДДС
• Съдействие при проверки по ДДС
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Нашите хора
са нашата сила!

Нашите клиенти
• Ние считаме нашите клиенти
за най-важния елемент от
нашия бизнес. Нашата мисия
е да предоставяме услуги,
които изцяло да задоволяват
потребностите на нашите
клиенти.
• Ние предлагаме широка гама
от услуги в различни области
посредством единна точка на
контакт.
• Ние се стремим да
задоволяваме потребностите
на нашите клиенти с
минимално прекъсване на
ежедневните им операции,
осигурявайки им възможност
да се съсредоточат върху
изпълнението на техните
бизнес цели.
• Ние се стремим да развиваме
добри взаимоотношения с
нашите клиенти и да действаме
проактивно, да предвиждаме
и решаваме сложни бизнес
проблеми като същевременно
се запази целостта и
професионална независимост.

Нашият клиентски списък включва компании различни по вид и размери,
осъществяващи дейности във всички сфери на икономиката:
• Храни и напитки
• Автомобилен сектор
• Банково дело
• Строителство и недвижими имоти
• Образование
• Енергетика (нефт, газ, комунални
услуги)
• Минно дело
• Инженерство/Машиностроене
• Медии и развлечения
• Финансите, инвестициите и
управлението на активи
• Производство
• Търговия на едро и дребно
• Здравеопазване и фармация
• Туризъм
• Застраховане и лизинг
• Издателска и полиграфическа
дейност
• Професионални услуги (включително

адвокати, счетоводители,
консултанти, набиране на персонал и
други агенции)
• Имоти, пенсионни и спестовни
фондове
• Публичен сектор
• Доставки
• Транспорт и логистика

• Бейкър Тили инвестира в хора с
висок професионализъм и лични
качества, посвещавайки се на това
да развива техните компетенции
и да ги насърчава да участват в
успеха на компанията.
• Нашите програми за обучение,
тренинги и развитие са
предназначени да подобряват
техническите ни компетентност,
знания и уменията, както и
ни помагат да се развиваме в
професионален и личен план.
• Взаимодействие, решителност
и професионализъм са сред
ключовите компоненти, които
нашите екипи притежават
и които ни водят до високи
резултати. Независимо от обема
на ангажимента, ние можем да
осигурим опитен екип, който да
се погрижи за нуждите на нашите
клиенти.

ICAEW - одобрена учебна практика

Ние сме упълномощени от Института на дипломираните експертсчетоводители в Англия и Уелс да обучаваме дипломирани експертсчетоводители.

ACCA - одобрен CPD работодател

Ние сме одобрен CPD работодател от Асоциация на дипломираните
експерт-счетоводители като признание за професионалното развитие,
което нашата фирма предоставя на нашите служители, които са
членове на ACCA.

ACCA - Одобрен работодател за развитие
на учебна програма - Платинено ниво
Ние сме упълномощени от Института на дипломираните експерт-

счетоводители в Англия и Уелс (ACCA) да обучаваме дипломирани
експерт-счетоводители.
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Мениджърски екип

Ние имаме квалифициран, фокусиран и силен екип,
който споделя една обща визия
Джордж Николаидес

Мариос А. Клиту

Никозия
Бизнес услуги

Главен изпълнителен директор

Джеф Барнс

Паникос Якуми

Председател

Янис Евангелу

Заместник председател

Мариос А.
Клиту

Джеф
Барнс

Никозия
Бизнес услуги

Неофитос Неофиту

Кипър

Никозия
Данъчни услуги

Старши Директори

Терапон Мафкас

Лимасол
Одит, услуги за изразяване
на сигурност, Данъчни услуги

Неофитос
Неофиту

Терапон
Мафкас

Андреас
Питакас

Антонис
Василиу

Джордж Н.
Христодулидис

Клеовутос
Христодолу

Андреас Питакас
Янис
Евангелу

Стелиос
Грегориу

Мария Кафа

Никозия
Одит и услуги за изразяване на
сигурност

Антонис Василиу

Никозия
Одит и услуги за изразяване на
сигурност

Никозия
Консултации и Бизнес Консултиране

Джордж Н. Христодулидис

Христодолус Лулупис

Лимасос
Одит и услуги за изразяване на
сигурност

Паникос
Якуми

Никозия
Данъчни услуги

Стелиос Грегориу

Директори

Джордж
Николаидес

HR, Маркетинг и PR

Клеовутос Христодолу
Мария
Кафа

Христодолус
Лулупис

Лимасол
Бизнес услуги
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Гърция

Румъния и Молдова

Христос Сеферис

Камелия Хорлаци

Управляващ директор за страната

Управляващ директор
Румъния и Молдова

Николас Стелакис

Управляващ директор
Консултации и Бизнес Консултиране

Константин Шендра
Христос
Сеферис

Мениджър
Молдова

Николас
Стелакис

Директори
Атина
Одит и услуги за изразяване на
cигурност

Красимира Радева

Константинос Кутрулос

Директор, Данъци и Право

Красимира
Радева

Светла
Маринова

Управляващ директор

Светла Маринова
Спирус
Груитс

Луис Шиамтанис
Атина
Човешки Ресурси

Анастасиос Мудиос

Солун
Одит и услуги за изразяване на
cигурност

Константин
Шендра

България

Спирус Груитс

Атина
Одит и услуги за изразяване на
cигурност

Камелия
Хорлаци

Анастасиос
Мудиос

Константинос
Кутрулос

Луис
Шиамтанис
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Награди и Акредитации
Сертификат “ICPAC Проверка на качеството”
Бейкър Тили Кипър бе наградена със сертификат “ICPAC – Проверка на качеството” по програма за
утвърждаване на качеството, въведена от Института на дипломираните експерт – счетоводители в Кипър,
чиято цел е да насърчи добрите практики и да помогне за подобряване на професионалните стандарти в
Кипър. За първи път е връчен през 2009 г. и се подновява на всеки три години. Последният сертификат е
даден през ноември 2015 г. и е в сила до 31 декември 2018 г.

ICAEW – Одобрена учебна практика
Бейкър Тили Кипър е упълномощена от Института на дипломираните експерт-счетоводители в Англия и
Уелс (ICAEW) да наемат и обучават дипломираните експерт-счетоводители в Кипър.

ACCA - Одобрен работодател за развитие на учебна програма - Платинено ниво
Бейкър Тили Кипър е упълномощена от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители в Англия и
Уелс (АССА) да обучава дипломирани експерт-счетоводители.

Одобрение за Одит на проекти, финансирани от Световната банка
Акредитация и одобрение за одит на проекти, финансирани от Световната банка и Европейската банка за
възстановяване и развитие:
- Бейкър Тили Румъния
- Бейкър Тили България
- Бейкър Тили Молдова

Бейкър Тили Румъния и Молдова са номинирани сред консултантите, одобрени от ЕБВР
След обстойна проверка от представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) –
Бизнес консултантски услуги (БКУ), ние сме включени в краткия списък на консултантите, акредитирани да
извършват услуги за бенефициентите на средства, получени от ЕБВР в Румъния и Молдова.

Бейкър Тили Румъния е консултант на бенефициентите на банката
Black Sea Trade & Development
Бейкър Тили Румъния получи одобрение да осъществява одити на финансираните от банката Black Sea
Trade & Development програми след съответния преглед.

Бейкър Тили Молдова отговаря на изискванията за извършване на одити на програмите,
финансирани от Американската агенция за международно развитие (USAID)
Бейкър Тили Молдова получи временно одобрение за извършване на одити на финансирани програми на
Американската агенция за международно развитие (USAID), след съответния преглед от нея. Одитите се
извършват в съответствие с инструкциите, дадени от офиса на генералния инспектор за финансови одити и
договорени с инструкциите на външните бенефициенти.

ISO и IQNet сертификати
Бейкър Тили Румъния получи ISO сертификат за финансов одит и свързаните с него дейности и
международна сертификация IQNet, осъществявайки и поддържайки Система за управление на качеството
и Система за управление на околната среда, които отговарят на изискванията на следните стандарти: ISO
9001: 2008 и ISO 14001:2004.
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Корпоративната социална отговорност е
част от нашата визия
Компанията, в лицето на своите
служители, се стреми да допринася
възможно най-много за нуждите на
обществото както в личната си, така и
в професионалната си дейност.
За нас, Корпоративната Социална
Отговорност /КСО/ не е само
една неопределеност. Тя е част
от ежедневието ни. Това е, преди
всичко, разбиране и идентифициране

на социалните потребности и
фокусиране върху онези области,
където нашият опит и убеждения
могат да повлияят. По този начин
можем да постигнем положително
въздействие върху обществото,
като се надяваме да се превърне в
положителна верижна реакция от
корпоративни действия по цялата
планета, с което да променим света.

Нашият план за Корпоративна социална
отговорност се основава на две програми:
Програма „Грижа за
Общността“
В програмата „Грижа за Общността“
са включени дейности в областта
на дарения, спонсорство,
доброволчество и корпоративно
управление.
Ние осъзнаваме, че нашето
общество е източник на безценна
подкрепа. Също така осъзнаваме
и задълженията, и отговорностите
си към общността. Ето защо,
нашата програма „Грижа за
общността“ е насочена главно към
хора и групи, които се нуждаят от
подкрепа – финансова, медицинска,
психологическа и др. Ние, също
така, насърчаваме нашите хора да
се включват възможно най-много в
различни доброволческите дейности.

Програма „Здраве, Безопасност и Околна среда“

Очакваме най-високите етични стандарти от нашите хора. Нашите политики и
процедури подкрепят нашата цел да се действа почтено във всички аспекти на
нашите действия.
Ние поддържаме бази данни, които включват въпроси за здравето и
безопасността, както и доклади за напредъка в изпълнението на целите, свързани
с нашето непрекъснато подобряване и насърчаване на по-широка информираност
по проблеми за Здравето, Безопасността и Околната Среда (ЗБО). Като важна
част от нашия план за ЗБО, ние разработваме обучителна програма за нашите
офиси, която включва също така и обучение по “Първа помощ” на хора, на които
е възложено да бъдат като здравни служители. Планът отразява целта ни - всички
наши служители да работят в среда, която оставя най-нисък екологичен отпечатък.

Околна Среда

Ние вярваме, че предприемаме правилните стъпки, за да допринесем за добрите
екологични практики, като взимаме сериозни мерки за изграждане на работна
среда, която щади околната среда. Нашите действия са насочени към постигане на
ефективност и в намаляване потреблението на електроенергия и вода, както и за
управлението на отпадъците. Ние сме ангажирани с непрекъснатото подобряване
на процеса по рециклиране на изразходваните материали в нашите офиси. Нашите
хора са активно насърчавани да подкрепят подобни инициативи. Стараем се в
работното си ежедневие да използваме ефективно предимно „екологично чисти“
материали в офисите си, като, също така, осъзнаваме, че за да постигнем това
трябва и нашите партньори да подкрепят инициативата за „Зелен Бизнес“ и да имат
подходящи политики и практики в областта на социалните, екологичните и етичните
въпроси.
От дълго време сме посветени на оптимизирането за използване на “зелени”
материали в нашите офиси. Ние осъзнаваме важността да гарантираме, че
нашите основни доставчици имат подходящи политики и практики в областта на
социалните, екологични и етични въпроси. Ние потвърждаваме нашия ангажимент
в предприемането на стъпки за смекчаване на рисковете, свързани със здравето,
безопасността и околната среда.

Ще се радваме да установите контакт с нас!
България

Гърция

София

Атина

Солун

Бул. Акад. Иван Е. Гешов № 104
Вх. А, ет. 7
п.к. 1612
T: +359 2 9580980
F: +359 2 8592139
info@bakertillyklitou.bg

Бул. Александрас №57 и Ъгъл
Калигас
п.к. 11473
T: +30 215 500 6060
F: +30 215 500 6061
info@bakertillygreece.com

Ул. Андриануполес № 24, ет. 6,
Каламария,
п.к. 55133
T: +30 215 500 6060
F: +30 215 500 6061
info@bakertillygreece.com

Никозия

Лимасол

Ларнака

К. Хатзопулу и бул. Гривас
Дигенис 30
1066 Никозия, Кипър
п.к. 27783
2433 Никозия, Кипър
T: +357 22 458500
F: +357 22 751648
info@bakertillyklitou.com

Сграда Клеримос
Ет. 1 и 2
Ул. “Леонтиу” № 163,
3022 Лимасол, Кипър
п.к. 57328
3314 Лимасол, Кипър
T: +357 25 591515
F: +357 25 591545
limassol@bakertillyklitou.com

Сграда Янис-Мария
Ет. 2, офис 203
Ул. “Спиру Киприану” № 24
п.к. 40923
6058 Ларнака, Кипър
T: +357 24 663299
F: +357 24 662910
larnaca@bakertillyklitou.com

Молдова

Румъния

Кишинев

Букурещ

Бул. Стефан чел Маре № 65
ет. 5, офис 507
п.к. 2001
T: +373 22 233003
F: +373 22 234044
info@bakertillyklitou.md

Сплаиул Индепендентеи №52
п.к. 050085
T: +40 21 3156100
F: +40 21 3156102
info@bakertillyklitou.ro

Кипър

Нашите сайтове:
Кипър:
www.bakertillyklitou.com
Гърция:
www.bakertillygreece.com
Румъния:
www.bakertillyklitou.ro
България:
www.bakertillyklitou.bg
Молдова:
www.bakertillyklitou.md

Намерете ни във:

Името „Бейкър Тили“ и асоциираното му лого се използват под
лиценз от Бейкър Тили Интернешънъл Лимитед.

