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Сфера зацікавленості

Amicorp Cyprus
Limited

Mr Alexandros Gavrielide

www.amicorp.com

Фінансові послуги, юридичні фірми,
бухгалтерські фірми, корпоративні
групи, що шукають міжнародну
мережу, щоб структурувати та
управляти бізнесом, керувати
фондами

Bank of Cyprus
PCL

Mrs. Larysa Sverdlova,
Head of Bank
Representative office in
Ukraine

www.bankofcyprus.com.cy

Компанія Amicorp є незалежним глобальним
постачальником послуг фідуціарних, довірчих та
адміністративних послуг з офісами в 30 країнах
світу. Компанія Amicorp надає послуги з
управління об'єктами, корпоративними
службами, службами страхування, офісними
послугами, фінансовими послугами, службами
FATCA, CRS та BEPS, а також службами BPO.
Amicorp Cyprus функціонує як центр,
забезпечуючи доступ до повного спектру
міжнародних послуг Групи, а також
зосереджуючи увагу на місцевих корпоративних
та довірчих службах, ліцензуванні фондів та
адмініструванні фондів, імміграційних та
натуралізаційних/паспортних службах. Компанія
Amicorp пропонує справді розумні рішення для
комерційних завдань клієнтів.
Група компаній "Банк Кіпру" є провідною
банківською та фінансовою групою на Кіпрі, що
надає широкий спектр фінансових продуктів та
послуг, включаючи роздрібні та комерційні банки,
фінанси, факторинг, інвестиційні банки,
брокерські операції, управління фондами,
приватні банки, страхування життя тощо.
Група "Банк Кіпру" працює в цілому по 123 філіям,
з яких 121 діє на Кіпрі, 1 - в Румунії та 1 - в
Об'єднаному Королівстві.

Корпорації з міжнародною
присутністю, торгові компанії з
глобальною діяльністю, компанії з
інвестиціями за кордон

Baker Tilly

Mr. Valentinos Pavlides,
Assistant Manager
Mr. Andreas Pittakas,
Director

www.bakertilly.com.cy

Cybarco
Developments Ltd

Mr. Yiorgos Georghiou,
Sales Director

www.cybarco.com

Cynvestco Ltd

Mr. Ramzi Martin – Chief
Advisor

www.cynvestco.com

Costas Indianos &

Mr. Anthony Indianos,

www.indianos.com.cy

Банк Кіпру також має представництва в Росії,
Україні та Китаї
Завдяки широкому спектру аудиторських,
бухгалтерських, податкових консультацій та
бізнес-консультаційних послуг ми прагнемо
запропонувати повні, практичні та надійні
рішення для бізнес-питань нашого місцевого та
міжнародного клієнта.
Ми часто спілкуємося з нашими клієнтами та
консультуємо їх з усіх питань, що стосуються їх
діяльності.
Наше членство в Baker Tilly International надає
нам широкий спектр ресурсів, включаючи доступ
до знань, досвіду та інтелектуальної власності
тисяч відомих експертів у всьому світі.
Cybarco є провідним постачальником елітних
послуг розваг на Кіпрі. Частина престижної групи
Lanitis, Cybarco має багато різних проектів на
островах, включаючи світовий клас гольф-курорту
Афродіте Хіллз, Акамас Бей-Віллас, Вілли, Морські
розваги, Галереї.
Cybarco несе відповідальність за майбутню
розробку набережної Trilogy Limassol Sea front та
ексклюзивний продаж своїх розкішних об'єктів.
Маючи більше 70-річного досвіду у своїй галузі,
Cybarco заслужив свою репутацію за видатну
якість та вигідну підтримку клієнтів, постійно
удосконалюючи проекти до найвищих стандартів.

Компанія Cynvestco спеціалізується на інвестиціях
в нерухомість, надаючи консультаційні послуги
клієнтам, які зацікавлені в інвестиціях на Кіпр.
Компанія також спеціалізується на програмах
постійного проживання та громадянства через
інвестиції в нерухомість
Юридична фірма Costas Indiannos & Co

Постачальники фінансових послуг,
бухгалтери, юристи, фідуціарні
провайдери

Інвестори, що хочуть отримати
громадянство ЄС через інвестиції в
нерухомість, інвестори залучені в
інвестування в розбудову лізингової
нерухомості, побудованої на Кіпрі
(партнерство, спільні підприємства
тощо), агенцій/консультантів з питань
імміграції, агенцій з нерухомості
(високотехнологічні об'єкти
нерухомості), юридичні консультації
та консультування клієнтів для
громадянства ЄС, аудиторські фірми,
які допомагають та консультують
клієнтів для громадянства ЄС
Агенти з нерухомості, інвестиційні
компанії, юристи, бухгалтери, фондові
компаній

Корпоративні юристи, податкові

Co Advocates &
Legal Consultants

Managing Director/Lawyer

CyWorld Wealth
Limited

Mr. Costas Hadjivangeli,
Advocate

www.cyworld.com.cy

Deloitte

Alecos PapalexandrouPartner Business Tax
Services
Panikos Teklos - Director
Regulatory Risk

www.deloitte.com/cy

Ernst and Young

Mr. Stelios Demetriou,
Partner
Mr. Philippos Raptopoullos
- Partner

www.ey.com

EXA Consultanting
Ltd

Mrs. Anastasia Pugacheva,
Managing Director

www.exa.com.cy

спеціалізується на корпоративному праві
(включаючи реєстрацію компанії та податкове
планування). Інші області практики включають
нерухомість, колекторська заборгованість, право
на успадкування, сімейне право, інтелектуальна
власність, імміграція/громадянство та судові
справи.
CyWorld Wealth Limited є одним із провідних
незалежних постачальників послуг з реєстрації
компаній, штаб-квартири Trust and Tax Services
знаходяться на Кіпрі.
Спеціалізується в області міжнародних
корпоративних послуг у сфері міжнародного
податкового планування, включаючи реєстрацію
компанії на Кіпрі та інші юридичні послуги, аудит,
бухгалтерський облік, юридичне обслуговування,
судноплавство, довірче управління, управління та
адміністрування.
Маючи понад 600 професіоналів, компанія
"Делойт" на Кіпрі надає послуги аудиту,
консалтингу, фінансових послуг, управління
ризиками, податкових та супутніх послуг для
державних та приватних клієнтів, що охоплюють
кілька галузей. Завдяки глобально зв'язаній
мережі членів фірми знаходяться більш ніж у 150
країнах світу, компанія Deloitte пропонує своїм
клієнтам високоякісні послуги, забезпечуючи
необхідну інформацію для вирішення найбільш
складних бізнес-завдань.
Аудит, податкові та консультаційні послуги

експерти, судноплавні компанії

Exa Consulting Limited є зареєстрованою
аудиторською фірмою Інститутом сертифікованих
державних бухгалтерів Кіпру (ICPAC) та
Асоціацією присяжних сертифікованих
бухгалтерів Великобританії (ACCA). Ми
пропонуємо аудиторські послуги для

Міжнародні ділові компанії, фінансові
компанії, активні торгові компанії,
інвестиційні компанії, компанії, що
займаються сектором сільського

Постачальники фінансових послуг,
бухгалтери, юристи, фідуціарні
провайдери

Постачальники фінансових послуг,
бухгалтери, юристи, фідуціарні
провайдери

Постачальники фінансових послуг,
бухгалтери, юристи, фідуціарні
провайдери

Eurobank Cyprus
Ltd

Mr. Koullis Hadjigariel,
Manager Nicosia

www.eurobank.com.cy

Global Serve
Consultants Ltd

Mrs. Phani Schiza Antoniou

www.gstaxconsultants.com

KPMG Ltd

Mrs. Maria H. Zavrou,
Board Member

www.kpmg.com.cy

міжнародних компаній за МСФЗ, міжнародне
податкове планування, використовуючи схеми
оптимізації податків, спеціально розроблені з
урахуванням потреб та обставин клієнта. EXA
Consutling Limited також надає фідуціарні та
корпоративні послуги, включаючи: інкорпорацію
компаній на Кіпрі та інші юридичні послуги,
надання послуг з управління та адміністрування,
послуги довіреної особи.
Працюємо з мережею з восьми банківських
центрів у всіх великих містах на острові. Наші
тверді фінансові результати дозволили нам
продовжувати динамічне зростання та постійну
підтримку економіки Кіпру. Наша бізнес-модель
відрізняє нас від конкурентів, пропонуючи
замовні рішення, які базуються на потребах
наших клієнтів. Ми орієнтуємось виключно на
оптові банківські послуги з п'яти основних
напрямків корпоративного банкінгу, управління
балансом багатств для місцевих та іноземних
приватних клієнтів з високим рівнем доходу,
міжнародним бізнес-банкінгом, глобальними
ринками та процвітаючим банкінгом
Наша група, заснована в 2004 році, є
міжнародною фідуціарною та бухгалтерською
фірмою, яка займається питаннями міжнародного
податкового консультування та управління
активами активів, інкорпорації та управління
міжнародними компаніями з банківськими
рішеннями та імміграційними службами,
пропонуючи громадянство, податкове
проживання та юридичні послуги.

господарства в Україні.

KPMG - це глобальна мережа незалежних фірмчленів, що пропонують аудит, податкові та
консультативні послуги. KPMG на Кіпрі

Постачальники фінансових послуг,
бухгалтери, юристи, фідуціарні

Адвокати, бухгалтери та аудитори,
фінансові та податкові консультанти,
управляючі активами та фахівці з
пошуку партнерів-бізнесменів, які
мають контакти та клієнтську базу,
щоб отримати переваги від
пропозицій, отриманих від інвестицій
на Кіпрі. ми також прагнемо
зустрітися з інвесторами або фірмами,
які потребують наші послуги для їх
міжнародних операцій

K. Treppides & Co
LLC

Mr. Kikis Treppides, CMr.

www.treppides.com

Leptos Estates

Mr. Andreas Santis Country Manager, Ukraine
& Kazakhstan

www.leptosestates.com

відслідковує своє походження до 1948 року. В
даний час він нараховує більше 850 осіб у 6
офісах. Нашим найвищим пріоритетом є тісна
співпраця з нашими клієнтами, уважне ставлення
та допомога у прогнозуванні та визначенні
майбутніх потреб та можливостей. Комплексний
підхід наших послуг із найвищою якістю базується
на спеціалізації ринку, використанні технології та
міжнародній реалізації. Забезпечуючи
інформовану точку зору стосовно питань, з якими
стикаються різні організації, KPMG на Кіпрі
займається, серед іншого, і такими справами, як
страхування, нерухомість, відпочинок та туризм,
судноплавство, споживчі та роздрібні інвестиційні
фонди.
З 1985 року компанія "K. Treppides & Co Ltd", яка
активно працює у бізнесі, стала визнаним
міжнародним постачальником послуг для
міжнародних комерційних підприємств. Фірма
має офіси в Нікосії, Лімассолі, Мальті та Лондоні.
Фірма є уповноваженим аудитором у всіх
юрисдикціях, які працюють у офісі. Сервісні
центри фірми включають в себе: Audit&Assurance
- обов'язковий аудит для різних юрисдикцій та
аудиторських звітів, консультування з фінансової
звітності, включаючи бухгалтерські послуги,
підготовка окремих консолідованих фінансових
звітів та консультації з МСФЗ. Фінансово-правова
судова експертиза. Фірма є лідером у сфері
надання міжнародних консультаційних послуг з
дотримання вимог до регульованих компаній в
рамках фінансових послуг, фінансових установ,
установ електронних грошей, ігор та фондів.
Leptos Estates, провідна організація з розвитку
землі та будівництва та нерухомості, подорожей
та туризму, охорони здоров'я та освіти, має 58річну історію успіху. Він досяг лідируючої позиції
завдяки професіоналізму та командним зусиллям
своїх співробітників та її міжнародної мережі

провайдери

Постачальники фінансових послуг,
бухгалтери, юристи, фідуціарні
провайдери

Інвестиційні компанії та фонди,
юридичні фірми, імміграційні офіси,
забудовники та посередницькі
агентства. Крім того, готелі та
університетські промоутери

MIBS Group

Mr. Marcos Shiapanis,
Mrs. Julia Kindras

http://www.mibsrealestate
.com/

PKF/ACTO LTD

Mr. Kypros Kyprianou,
Partner

www.pkf-cyprusnicosia.com.cy

Vassos Eliades Ltd

Mr. Nicos Eliades

www.vassoseliades.com

сервісних послуг у 75 країнах світу, її величезні
інвестиції в придбання земель та ефективну
післяпродажну підтримку. Протягом багатьох
років Leptos Estates успішно завершив понад 350
різних побутових розваг, готельних курортів,
торгових центрів, університетів та лікарень.
Організація має великий земельний банк, що
володіє найважливішими місцями розташування
на Кіпрі та Греції, від розкішних вілл на березі
моря до проектів кондомініуму та сільських
територій. Ми також займаємося інвестиційними
та імміграційними службами як на Кіпрі. Leptos
Estates сьогодні є провайдером №1 для
інвестицій в нерухомість, які займають
громадянство та постійне місце проживання.
Займає провідне місце у сфері надання послуг
пов’язаних з нерухомим майном, VIP туризмом, а
також бізнес консалтингом в Греції, Україні, Китаї,
Росії та на Кіпрі.
Займається питаннями формування компанії,
відкриття банківських рахунків, структурування
компаній, пошук номінального директора,
номінальні акціонери та секретні служби,
підготовка юридичних документів
Надання паспортів Кіпру, віз Кіпру та дозволів на
роботу, структурування міжнародної діяльності,
що розглядає такі питання, як економічна
сутність, консультування з питань отримання
дивідендів, відсотків доходи компанії ,
реорганізації та злиття. Створення та управління
фондом, послуги з ведення фондів книг і записів,
обробка заяв, підтримка інвесторів ShareRegister,
податкове консультування з питань податкової
звітності та дотримання податкового
законодавства та аудит кіпрських компаній.
Vassos Eliades Ltd - одна з найбільших торгових
компаній на Кіпрі. Основними видами діяльності
є імпорт, продаж та розподіл споживчих товарів
через всі торговельні канали ринку. Широкий

Агенти з нерухомості , VIP туризм,
бізнес консалтинг

Постачальники фінансових послуг,
бухгалтери, юристи, фідуціарні
провайдери

Уточнюється

асортимент продукції - від продуктів харчування,
алкогольних напоїв, масових споживчих товарів,
розкішних годинників, ювелірних виробів та
аксесуарів, а також обладнання для фітнесу.
Компанія Vassos Eliades Ltd має довіру
найбільших транснаціональних компаній у світі,
що займається виробництвом продукції своїх
брендів на ринку Кіпру, а з 1933 року вона була
агентом швейцарського харчового гіганта NESTLÉ
для острова Кіпр.

