Focus Business Services International

Μια αναγνωρισμένη και καθιερωμένη Εταιρεία Διαχείρισης
Καταπιστευμάτων
Αρχίσαμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα το 1998 και τώρα
αποτελούμε Κορυφαίο Όμιλο Παροχής Επαγγελματικών και
Εταιρικών Υπηρεσιών με κύρια έδρα την Κύπρο (κεντρικά γραφεία)
και τη Μάλτα. Παρέχουμε στην Κύπρο και τη Μάλτα, φορολογικές
συμβουλές,
υπηρεσίες
σύστασης
εταιρειών,
δημιουργίας
επενδυτικών κεφαλαίων, διοίκησης εταιρειών και εταιρικές υπηρεσίες
σε διεθνείς πελάτες που αναζητούν να βελτιστοποιήσουν νόμιμα τη
φορολογική θέση των επενδύσεών τους στη Ρωσία, στην ΚΑΚ
(Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών), την Ινδία και την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Είμαστε Μέλη Επαγγελματικών Ενώσεων Κύρους

ICPAC

-

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus
(Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών ∆ημοσίου
Λογιστικού Κύπρου)

CBA

-

The Cyprus Bar Association
(Παγκύπριος ∆ικηγορικός Σύλλογος)

ITPA

-

The International Tax Planning Association
(∆ιεθνής Ένωση Φορολογικού Σχεδιασμού)

Είμαστε μεταξύ των μεγαλυτέρων Ανεξάρτητων Μεγάλης Εμβέλειας
∆ιεπιστημονικών Επαγγελματικών Ομίλων, με συνεργάτες που
εργάζονται ενδο-υπηρεσιακά όπως νομικοί, φοροτεχνικοί, πρώην
τραπεζίτες, ελεγκτές, σύμβουλοι διεθνούς και εθνικής φορολογίας
και διαχειριστές περιουσιών.

STEP

-

The Society of Trust & Estate Practitioners
(Εταιρεία Καταπιστευμάτων & Συμβούλων Ακινήτων)

EATI

-

The European - American Tax Institute
(Φορολογικό Ινστιτούτο Αμερικής και Ευρώπης)

Παρέχοντας έτσι το συνολικό φάσμα των αναγκαίων
επαγγελματικών υπηρεσιών κάτω από την ίδια στέγη, … από
τη σύστασή μιας εταιρείας … έως τη διάλυσή της!

IFA

-

The International Fiscal Association
(∆ιεθνής Οικονομικός Οργανισμός)

IoD

-

The Institute of Directors
(Ινστιτούτo ∆ιευθυντών)

AOA

-

The Asia Offshore Association
(Ασιατική Ένωση Υπεράκτιων Εταιρειών)

IFSP

-

The Institute of Financial Services Practitioners
(Malta)
(Ινστιτούτο Συμβούλων Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών Μάλτα)

Μια ομάδα διακεκριμένων επαγγελματιών
Του Ομίλου προΐσταται ο Άρης Κοτσομύτης ένας από τους πιο
καταξιωμένους ειδικούς φορολογικών θεμάτων στην Κύπρο.
Απασχολούμε μια 75-μελή δυναμική ομάδα επαγγελματιών (2011)
που περιλαμβάνει λογιστές και νομικούς με σπουδές στο Ηνωμένο
Βασίλειο, πρώην τραπεζίτες, ειδικευμένους συμβούλους φορολογίας,
κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και
αποφοίτους των καλύτερων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
Ο πρόεδρος μας και οι διευθυντές του ομίλου είναι μέλη των πιο
καταξιωμένων διεθνών συνδέσμων, ινστιτούτων και δικτύων σε ότι
αφορά τη νομική επιστήμη, τη λογιστική και τη φορολογία.
Παρακολουθούν σε τακτά χρονικά διαστήματα ειδικά φορολογικά
σεμινάρια στην Κύπρο και τη Μάλτα και διεθνή φορολογικά
σεμινάρια και συνέδρια στην Κύπρο, τη Μάλτα και το εξωτερικό.
Επίσης παρουσιάζουν ή δημοσιεύουν εκθέσεις και ενημερώσεις
φορολογικού περιεχομένου για τους πελάτες μας.

www.fbscyprus.com
www.fbsmalta.com

Ένα δίκτυο επαγγελματιών εταίρων και διαμεσολαβητών.



Τράπεζες, Εταιρείες Μισθώσεων (leasing) & Ασφάλισης

Η πλειοψηφία των πελατών μας προέρχεται από συστάσεις μελών
του δικτύου των διεθνών επαγγελματιών διαμεσολαβητών μας
(λογιστές, φοροτεχνικοί, νομικοί, τραπεζίτες, χρηματιστές).



Ναυτιλιακές Εταιρείες, ∆ιαχείριση Πλοίων & Ναυτιλιακές
Επιχειρήσεις



∆ιαδίκτυο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Κατά βάση η FBS είναι ο πάροχος του ''στοιχείου διεθνών
φορολογικών δομών στην Κύπρο, τη Μάλτα και το Ηνωμένο
Βασίλειο. " όπως αυτό δημιουργήθηκε από διεθνείς συμβούλους και
προγραμματιστές φορολογίας για τους πελάτες τους.



Εκτυπώσεις και ∆ημοσιεύσεις



Εργασίες Κεντρικών Γραφείων

Μια άμεση διεθνής βάση πελατών



∆ιοίκηση & διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων

Παρέχουμε επίσης άμεσα τις υπηρεσίες μας στους τελικούς πελάτες
διεθνώς, σε ιδιώτες, οικογένειες, εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.



Εταιρείες Απασχόλησης και Προσλήψεων Στελεχών



Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Εταιρικά προφίλ πελατών



Αγοραπωλησία Αξιών

Γενικά, οι υπηρεσίες μας απευθύνονται στους ακόλουθους τύπους
επαγγελματικών δραστηριοτήτων (δεν πρόκειται για πλήρη
κατάλογο):



Εταιρείες Παροχής Επαγγελματικών Υπηρεσιών



∆ιεθνές Εμπόριο (εισαγωγές, εξαγωγές, μεσιτικά γραφεία με
προμήθεια)



Προώθηση προϊόντων και διανομή



Εταιρείες με πραγματικές ή χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε
διεθνές επίπεδο



Εταιρείες Συμμετοχών



Εταιρείες Είσπραξης ∆ικαιωμάτων, Πατεντών & Εμπορικών Σημάτων



(Όμιλοι) Χρηματιστηριακές εταιρείες



Εταιρείες Μηχανικής και Κατασκευών

Προφίλ μεμονωμένων πελατών



Ιδιώτες και οικογένειες με υψηλό καθαρό εισόδημα



Κληρονόμοι Περιουσιών



Ομογενείς που εργάζονται, ζουν ή συνταξιοδοτήθηκαν στο
εξωτερικό



Επιχειρηματίες, Ανώτατα ∆ιοικητικά Στελέχη και Επαγγελματίες,
καλλιτέχνες, συγγραφείς & αθλητές.



Κάτοχοι Πνευματικών ∆ικαιωμάτων



∆ιεθνείς Επενδυτές

www.fbscyprus.com
www.fbsmalta.com

Η δέουσα επιμέλεια στην παροχή υπηρεσιών
Ασκούμε το έργο μας με τη δέουσα επιμέλεια και γνώση για τις
διαδικασίες των πελατών μας όταν παρέχουμε τις υπηρεσίες μας όπως
ορίζεται από τους εθνικούς και κοινοτικούς νόμους και κανονισμούς και
την βέλτιστη επαγγελματική πρακτική.
Φορολογικές Υπηρεσίες και διεθνείς φορολογικές δομές
Παρέχουμε φορολογικές συμβουλές και φορολογική συμμόρφωση
καθώς και συμβουλές διεθνών φορολογικών δομών για εταιρείες
Κύπρου, Η.Β. και Μάλτας και άλλα πρόσωπα σε διεθνείς φορολογικές
δομές, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με πρόσωπα
εγκατεστημένα σε άλλες υπεράκτιες και/η επάκτιες δικαιοδοσίες.
Σύσταση Εταιρείας
δικαιοδοσίες

στην

Κύπρο,

τη

Μάλτα

και

άλλες

Η Κύπρος και η Μάλτα είναι οι κύριες δικαιοδοσίες μας αλλά
καταχωρούμε επίσης επιχειρήσεις σε επιλεγμένο αριθμό άλλων
δικαιοδοσιών (υπεράκτιες και επάκτιες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, οι Σεϋχέλλες και άλλες).
Πλήρεις εταιρικές και λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
καταπιστευμάτων
Παρέχουμε πλήρεις εταιρικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν διοίκηση,
αντιπροσώπευση
και
υπηρεσίες
καταπιστευμάτων,
εταιρικές
γραμματειακές και νομικές υπηρεσίες , διοικητικές και επαγγελματικές
υπηρεσίες, τήρηση βιβλίων, λογιστική, άνοιγμα τραπεζικών
λογαριασμών και υπηρεσίες τραπεζικής υποστήριξης.
Υπηρεσίες Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αυτή την υπηρεσία την προτιμούν πελάτες που απαιτούν την παροχή
υπηρεσιών πραγματικής διοίκησης και ελέγχου ή/και παρουσία στις
εταιρείες τους, με πλήρη τεκμηρίωση με την παροχή πρακτικών και
άλλο κατάλληλο υλικό τεκμηρίωσης και πληροφοριών (όπως
ενοικιαζόμενος χώρος γραφείων, προσωπικό, "ενεργό" ∆ιοικητικό
Συμβούλιο", τιμολόγηση, τραπεζική διαχείριση κλπ) που διέπονται από
συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Είναι ολοένα και πιο σημαντικό, ιδιαίτερα για υψηλά επίπεδα κερδών,
να θεμελιωθεί η υλική υπόσταση ώστε αυτή να ενισχύσει το κριτήριο
της μόνιμης έδρας και της φορολογικής έδρας.

Η φορολογική έδρα συχνά απαιτεί διαχείριση και έλεγχο της επιχείρησης που
θα πρέπει να ασκείται επί τόπου. Η φορολογική διαμονή είναι υψίστης
σημασίας ώστε να επωφεληθεί κανείς από καθεστώτα χαμηλής φορολογίας
ή/και να έχει πρόσβαση σε δίκτυα αποφυγής διπλής φορολογίας. Η υλική
υπόσταση, η ισχυρή φορολογική διαμονή και ο επιχειρηματικό-οικονομικός
στόχος είναι τα διαρκώς αυξανόμενα επιθυμητά συστατικά στις διεθνείς
φορολογικές δομές.
Υπηρεσίες Λογιστικού Ελέγχου
Μια πλήρης σειρά υπηρεσιών λογιστικού ελέγχου που περιλαμβάνει
υποχρεωτικό έλεγχο των Νομικών Προσώπων στη Μάλτα και την Κύπρο,
παρέχεται από το δίκτυο εταιρειών που συνιστούμε Οι εταιρείες είναι
εγγεγραμμένες εταιρείες λογιστικού ελέγχου και πλήρη μέλη των εγκεκριμένων
φορέων ελέγχου σε τοπικό επίπεδο.
Πλήρεις υπηρεσίες εξυπηρέτησης διεθνούς οικογενειακού γραφείου
και προγραμματισμού περιουσίας
Στοχεύοντας οικογένειες μεγάλης περιουσίας και υψηλών εισοδημάτων
(HNWF), οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας οικογενειακού γραφείου, παρέχουν
αποτελεσματικό χρηματοοικονομικό συντονισμό και διαχείριση, καθώς
εκτελούν, συντονίζουν και διαχειρίζονται όλες τις επαγγελματικές υπηρεσίες
που απαιτούνται διεθνώς από HNWF (νομικές, λογιστικές, φορολογικές,
χρηματοοικονομικής ροών, διαχείρισης περιουσίας, επενδύσεων, ασφάλισης και
άλλες).
Εξυπηρετούμε περιορισμένο αριθμό οικογενειών και διατηρούμε πλήρη και
άκρως εμπιστευτική γνώση της συνολικής
χρηματοοικονομικής τους
κατάστασης, τις ξεχωριστές συνεχιζόμενες ανάγκες τους και τους
προσδιορισμένους οικογενειακούς τους στόχους.
Ο FBS λειτουργεί κυρίως ως έμπιστος οικογενειακός σύμβουλος, ως προέκταση
της οικογένειας.
Υπηρεσίες εξυπηρετούμενων γραφείων χωρίς αναγνωρισμένο σήμα
και υπηρεσίες εικονικών γραφείων
Παρέχουμε χώρο εξυπηρετούμενων γραφείων χωρίς αναγνωρισμένο σήμα
(Κύπρος) σε κτίρια που βρίσκονται σε κομβικό σημείο σε ανταγωνιστικές τιμές
και επίπεδου αποκλειστικής εξυπηρέτησης (απαραίτητη για την κατάλληλη
υλική υπόσταση στις εταιρικές δομές) καθώς και πλήρεις υπηρεσίες εικονικού
γραφείου σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

www.fbscyprus.com
www.fbsmalta.com

Για τους διεθνείς πελάτες
που αναζητούν άμεση ανταπόκριση
και άριστη εξυπηρέτηση…

Focus Business Services
Κεντρικά γραφεία Κύπρου

SEVERIS HOUSE
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 9
P.O.Box 22784, CY-1524
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22 456363
Φαξ: +357 22 668180
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
aris.kotsomitis@fbscyprus.com
web: www.fbscyprus.com

Γραφεία: Κύπρος (κεντρικά γραφεία) ■ Μάλτα
■ Αθήνα ■ ΗΒ. ■ Θεσσαλονικη ■ Σεϋχελλες
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
newbusiness@fbscyprus.com
enquiries@fbsmalta.com
Τηλ. +357 22 456363
www.fbscyprus.com
www.fbsmalta.com
*Η FBS λειτουργεί από αυτόνομα γραφεία στη Λευκωσία (κεντρικά γραφεία), τη Μάλτα, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις
Σεϋχέλλες. 'Όλα τα γραφεία μας βρίσκονται στην "καρδιά" του επιχειρηματικού τομέα της πόλης σε μοντέρνα κτίρια υψηλής τεχνολογίας, με πρόσβαση σε
χώρους στάθμευσης για τους πελάτες και το προσωπικό, εκτεταμένους χώρους συνεδριάσεων και είναι πλήρως εξοπλισμένα ώστε να ανταποκρίνονται με
τον καλύτερο τρόπο στις επιχειρηματικές σας ανάγκες.

