
Varmasti 
Venäjällä
Palvelumme Venäjän 
liiketoiminnassa



PwC palvelee sinua, kun tarvitset 
neuvoja tai apua liiketoiminnassa-
si Venäjällä.  Autamme yritystäsi 
mm. alla kuvatuissa tilanteissa. 
Avullamme löydät myös oikeat 
kontaktit tarvittaviin asiantunti-
joihimme Venäjällä.

Tilintarkastus
Venäjään liittyvät tilintarkaspalve-
lumme ovat usein venäläisten tytär-
yhtiöiden taloudellisen raportoinnin 
varmentamista suomalaisen emoyh-
tiön näkökulmasta. Tarkastamme 
muun muassa sen, että Suomeen ra-
portoidut luvut täsmäävät paikalli-
sen kirjanpidon kanssa, ja että tar-
vittavien oikaisujen avulla 
saavutetaan emoyhtiön laskentaperi-
aatteiden mukainen raportointi.

Tarkastustoimet voivat sisältää sekä 
sisäisen kontrolloinnin että tilintar-
kastuksen piirteitä. Tarkastukset 
suunnitellaan ja toteutetaan aina jo-
kaisen asiakkaan tarve ja tilanne 
huomioon ottaen. Käytössämme on 
myös paikallisten PwC:n toimistojen 
asiantuntemus.

Väärinkäytösten torjunta ja 
selvittäminen
Teemme asiakkaillemme taustatut-
kimuksia uusista yhteistyökumppa-
neista, asiakkaista, alihankkijoista 
tai muista sidosryhmistä. Koulutam-
me yrityksiä korruption ja väärin-
käytösten ehkäisyyn. Mikäli yrityk-
sesi on joutunut väärinkäytöksen 
kohteeksi, autamme tutkimuksissa. 
Käytössämme on forensic-ammatti-
laisten joukko Suomessa ja Venäjäl-
lä.



Veropalvelut
Tarjoamme asiakkaillemme Venäjän 
tulo- ja arvonlisäverotukseen liitty-
vää neuvontaa. Kansainvälisen ket-
jumme avulla voimme palvella niin 
Venäjällä jo toimivia kuin siellä toi-
mintaansa aloittavia yrityksiä.

Sisäinen tarkastus
Teemme asiakkaillemme sisäistä tar-
kastusta joko kokonaan tai osittain 
ulkoistettuna palveluna. Pystymme 
tukemaan yrityksenne sisäisen tar-
kastuksen organisaatiota myös Venä-
jällä.

Ulkoistetun sisäisen tarkastuksen 
etuja ovat mm. resurssien joustavuus 
ja monipuolisuus, työmenetelmien 
kehitys ja kustannusten läpinäky-
vyys. Suurienkaan sisäisen tarkas-
tuksen organisaatioiden ei ole mah-
dollista eikä järkevää kattaa omalla 
henkilökunnallaan kaikkea sitä am-
mattiosaamista, mitä nykyaikainen 
korkeatasoinen tarkastustoiminta 
edellyttää. 
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PricewaterhouseCoopers Oy, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 Helsinki. Puhelin 020 787 7000. 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on 
Suomessa yli 830 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua  
liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen 
alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää kasvua. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 157 maassa yli 208 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai  
yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa:  
www.pwc.com/structure.
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