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ל "פתרונות עסקיים בחו

הערכים שלנו

אנו מעניקים ערך–תחומית ותחומי מומחיות -גישה רב–אתיקה מקצועית –חדשנות –איכות –קירבה 
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360ºגישת
תלויות וקשורות בגורמים  , מורכבות: הבעיות איתן נדרשות להתמודד חברות הן, כיום

הם זקוקים לסל פתרונות מותאם לעסק , על כן. רבים ומושפעות משינויים גלובליים
מעלות ומספק פתרונות עסקיים בעלי ערך  360המציע חזון של כיסוי מלא , שלהם

.  ממשי ומוחשי

AUREN מה שמאפשר לה , תחומית אליה היא מחויבת-מאז ומעולם הציעה גישה רב
.  מעלות360, להיות אחת מבין הפירמות הבודדות שיש בידן להציע פתרון עסקי כולל

נבחרו בקפידה כדי להגשים את החזון ההוליסטי  , לדרךAURENהשותפים של 
מה שמאפשר קשר ישיר ותקשורת פתוחה מול כל סוגי הלקוחות  , המשותף הזה

ולהציע פתרון מותאם לכל צורך בהתאמה וזאת באמצעות ליווי של אנשי המקצוע 
.  הנכונים ביותר לכל מקרה בפני עצמו
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כדי לספק  , תחומיים של אנשי מקצוע שמומחיותם במתן פתרונות לחברות זרות-שירותים רב
בהיבטי מיסוי  , בגיבוש תכניות להשבת רווחים לארץ המקור, תפעול, להן תמיכה בהקמה

.  כמו גם סיוע בעת סגירת עסק במדינה זרה אם עולה צורך בכך, ופיננסים שונים

-הלקוח במרכז ומקבל את כל המענה באופן מרוכז מ, AURENהמעלות של 360גישת 
AURENזאת בכדי להבטיח מענה , באמצעות שיתוף פעולה בין כלל המומחים הנוגעים בדבר

.  מיטבי ומותאם שיענה לצרכי הלקוח וישרת את מטרותיו העסקיות

:מעורבות מקצועית
פתרונות מיסוי מקומי ובינלאומי•

נציגות פיסקלית•

ייעוץ וליווי תהליכים עסקיים•

ייעוץ פיננסי  •

חשבונאות וביקורת•

ייעוץ בתחום ניהול ההון אנושי•

דיני עבודה•

ייעוץ משפטי בינלאומי•

ל"פתרונות עסקיים בחו
ל עליה להביא בחשבון שיקולים  "כאשר חברה מחליטה על הקמת עסק בחו

תהליכי הרישום של  , תרבותיים ואסטרטגיים, תנאים פוליטיים: רבים
היבטים של  , מבני חברות אופציונליים לקיום פעילות עסקית, העסק

כמו גם דרישות  , מיסוי ותפעול עסקי, מחויבויות עסקיות ודיני עבודה
חברות בינלאומיות רבות  . חשבונאיות בינלאומיות שעליה לעמוד בהם

ניצבות בפני אתגרים ונדרשים להתמודד מול דרישות מיסוי מורכב ועניינים  
משפטיים שונים שעל פי רוב שונים מאלו הנהוגים במדינת המוצא שלהם 

תרבות עסקית שונה ממדינה  , זאת לצד. ל"בעת הקמת פעילות עסקית בחו
.למדינה

AUREN  מהווה גשר בין מדינת המוצא בה ממוקמת חברת האב לבין
מדינת היעד של העסק החדש ומציעה פתרונות עסקיים ומציאת המבנה  
המתאים ביותר עבור החברה באופן מותאם ומיטבי בכדי להקים פעילות  

.ל"עסקית בחו

ל"חבילת התמיכה לייסוד חברות בחו
.  הינה חבילת הכול כלול, ל"הייעוץ והתמיכה שאנו מציעים בהקמת עסק בחו

אנו . ל"אנו מסייעים לך לקבוע את המבנה המיטבי לייסוד העסק שלך בחו
תקשורת מול  , מייעצים לך ומסייעים בהכנת הניירת והמסמכים הנדרשים

משרדי הרישום המסחרי במדינת  , רשויות המס השונות, נוטריון ככל שנדרש
.ל"היעד וכן איתור מפיצים וספקים בחו

אבחון עסקי ובניית תכנית עסקית אשר  , לאחר ביצוע בחינת היתכנות כלכלית
בהתאמה אליהם יוחלט על אופי ותצורת הפעילות והמבנה העסקיים הנכונים  

:  הכוללים, עבור העסק ייושמו תכניות מותאמות לצרכים האישיים של העסק
דיווחים לרשות לחדשנות  , פיתוח תכנית לעמידה ביעדים, גיוס הון ומענקים

.  ועוד

זאת בכדי שאתה , אנו גם מטפלים בדרישות החוקתיות והפיננסיות הנדרשות
אנו מטפלים ברישום  . תוכל להתרכז בפעילותו השוטפת של העסק שלך

רישום  , סיוע בפתיחת חשבון בנק מקומי, העסק והתנהלות מול רשויות המס
.קבלת הטבות מס לעסק ועוד, במשרדי המס השונים
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חשבוניות וגבייה
מה  , אנו יכולים לייצר ולשלוח חשבוניות עם לוגו החברה שלכם ישירות מהמערכת שלנו

שמבטיח שליטה ובקרה טובים על המחזור של החברה ומאפשר קבלת תשלומים בזמן 
שולחים  , אנו עוקבים באופן סדיר אחר החשבוניות היוצאות, בנוסף לכך. ללא עיכובים

.  חות באופן סדור ומובנה"תזכורות ומייצרים דו

שירותי ניהול פיננסיים  
אנו עושים זאת באמצעות . אנו מוודאים כי הניהול הפיננסי של הנכסים פועל באופן יעיל

ניתוח ומעקב אחר דרישות המזומנים של העסק המקומי ובהתאם לכך עורכים רשימת  
פיתוח והצבת קריטריונים במשותף מאפשרת הערכת ההצעות אותם  . העברות לאישור

צרכי העסק המקומי הם שיכתיבו האם חלק  .מדיניות ביטוח: כגון, העסק המקומי צריך
.  מהמשימות היומיומיות יכולות לעבור אלינו למיקור חוץ

.אנו יכולים באמצעות שותפים עסקיים לגיוס מנהלי ביניים בהתראה קצרה, אם עולה צורך

ל"מימון תאגידי בחו
היתרונות של קבלת ייעוץ מלא . ארגוניים מאופיינים במורכבות רבה-פרויקטים פיננסיים

כך שלא משנה באיזו עסקה מדובר שמתוכננת . ממקור אחד היא ברורה במקרים אלו
בין אם מדובר על השתלטות על נתח שוק של המתחרה או כל פעולה  , ל"להתבצע בחו

עסקית אחרת מורכבת ככל שתהיה אנחנו מלווים אותך בכל שלבי התהליך מורכבים ככל  
.  שיהיו

ייעוץ משפטי בינלאומי
.  היועצים שלנו בתחום המשפטי ביעדים השונים יסייעו בהגנה על האינטרסים של החברה

חוזי  , הלוואות, הסכמי רישיון, להסכמי רכישה ומכר) ד שנייה"חו(כולל ניסוח חוות דעת 
בנוסף לכך במידת הצורך יש לנו קשרים עם נוטריון מומחה בתחום  . העסקה ועוד

.מיזוגים ורכישות ונושאים רבים נוספים ככל שנדרש, הנדרש לשם הקמת חברה, האזרחי

תור וקישור מול ספקי שירותאי
במידת הצורך וככל שיידרש אנו יודעים לייצר עבורך תקשורת ולאתר מפיצים מקומיים  

אשר כתובתם תוכל לשמש  , יצירת קשרים מול ספקי שירות מקומיים ואמינים, בתחומך
אלו רק שתי דוגמאות לספקי שירות איתם נוכל לקשר . אותך לשם קבלת דברי דואר ועוד

אנו נסייע לך במציאת כלל הספקים והשירותים הנדרשים עבור העסק שלך בכדי  . אותך
,החל מקשר עם מפיצים מקומיים, ל בהקדם האפשרי"להתחיל את פעילותו הסדירה בחו

פתרונות חשבונאות ומיסוי מקומיים שוטפים
בחבות המס להן אתה  , ל"אנו דואגים לפעילויות החשבונאית התקינה של העסק שלך בחו

זאת על מנת להבטיח כי החברה  . חות הפיננסים השנתיים"כמו גם להכנת הדו, נדרש
.  עומדת בדרישות המס הבינלאומיות להן היא נדרשת

שירותי חשבונאות בינלאומית
חות הפיננסיים שלהם וזאת בהתאם לדרישות  "אנו מסייעים לעסק המקומי בהכנת הדו

מקומיים אחרים למטרות דיווח  GAAPאו IFRS, התקינה הבינלאומית בתחום החשבונאות
.קבוצתי

)  קבוצתי(דיווח והאחדה ניהולית , מס
אנו מייעצים ומבצעים  . דיווח קבוע מהווה בסיס לניהול קבוצת חברות בצורה טובה ויעליה

בעלי  , כך שלמנהל הקבוצה. חות בהתאם לתקן הנבחר"התאמות לטובת האחדת הדו
תהיה סקירה כללית מלאה של ההתנהלות הפיננסית של החברה  , המניות מעבר לים

.  ניכויי מס ועוד, תרומות, ביטוחים סוציאליים, אנו מטפלים בהכנת משכורות. ל"בחו

ייעוץ ותכנון מס
הכנה וכן ייצוג  : לאומיות-אנו מומחים במתן ייעוץ וביצוע תכנוני מס עבור חברות רב

יישום ושימוש בהתאם לאמנות  , מ בינלאומי"טיפול בנושאים הקשורים למע, בביקורות מס
טיפול בניכויי מס וטיוב  , חברתיות-תכנון מחירי העברה בעסקאות בין, כפל מס בין מדינתיות

.  שיעור המס לקבוצת החברות



www.auren.com

,  הערך שאנחנו מעניקים
שמבדל אותנו 

ויזות ואשרות עבודה, משכורות, הון אנושי
:  חששות מרכזיים3הצורך לספק תלושי שכר מקומיים מעלה 

על פי רוב גוזל זמן רב ודורש ביצוע התאמות שונות לפי תקינה רלוונטית הנהוגה  , התהליך מורכב
הנתונים המופיעים על גבי תלושי השכר הינם נתונים רגישים הכוללים פרטים אישיים  . במדינה
אנו מאמינים כי חברות הנכנסות  לשוק מקומי  . אשר צריך להישאר ולהישמר בסודיות, ופרטיים

תוך  , רצוי להן כי יתמקדו במהות העסקית שלהם, ועסוקות בביסוס פעילות עסקית חדשה בו
כמו גם העובדה שטיפול  . היעזרות בשותף מקומי אשר יטפל עבורם בשירותים רגישים כגון אלו

שימוש והיעזרות במערכות לניהול ההון  , מעבר לכך. במשכורות לעובדים זרים היא מורכבת יותר
האנושי וכן נושאים הקשורים לתחום זה מאפשר גם להיעזר בנו במידת הצורך לטובת גיוס והשמה  

.   של אנשים מקצוע וכן סיוע בהיבטים משפטיים ופיננסים הקשורים לעובדים ולהעסקתם

ביקורת  
חות הביקורת שאנו עורכים הינם כלי פיננסי יעיל לשיפור ודיוק הפעילות העסקית של הארגון  "דו

שירותי  , מעבר לחובה הסטטוטורית. לטובת קבלת החלטות של בעלי העניין השונים בחברה
לקוחותינו נוכחים  . הביקורת  מספקים תובנות והמלצות ובכך מייצרים ערך מוסף משמעותי לארגון

לראות כי באמצעות המידע הזה יש ביכולתם להעריך סיכונים אפשריים ובאמצעות המידע הפיננסי  
אנו מסייעים  . ותיעולו לשפר את התנהלות העסק שלהם וכן השגת ייעול משמעותי באמצעותם

בתהליכי המרה והטמעה של דיווחים  

בינלאומיים העונים לתקנים המחמירים הבינלאומיים וזאת בהתאם לכך שיש לנו את ההסמכה  
של הפדרציה הבינלאומית של רואי החשבון  Forum of Firms-המקצועית הנדרשת כחברים ב

IFAC.

?AUREN-למה לבחור ב
-אשר שואפת לייצר ערך ולתרום להתפתחות בת, תחומית-אנחנו פירמת ייעוץ עסקית רב•

.  קיימא

משרדים ברחבי העולם וביחד עם 60-מדינות ו11-כוללת נוכחות בAURENהפריסה של •
.מדינות70-כוללת כיסוי של למעלה מANTEAהרשת המקצועית של 

.  מתודולוגיה עסקית ייחודית ומוכחת משלנו המייצרת ערך ללקוח•

.תחומי-צוות מומחים רב•

.קירבה ללקוח ועבודה משותפת מולו•

.המאפשרת נגישות ללקוחות, שימוש במערכת דיגיטלית•

.אנו מציעים ניסיון מקצועי עשיר ומוכח וכן הכרה מקצועית•



ASSOCIATES

EUROPE: Andorra , Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France,Germany,
Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Montenegro, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia,
Serbia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Ukraine, United Kingdom.

AMERICA: Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, USA, Venezuela.

MIDDLE EAST AND AFRICA: Algeria, Angola, Egypt, Israel, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Mauricio, Morocco,
Nigeria, Saudi Arabia, South Africa, Tunisia, Turkey, UAE, Uganda.

ASIA-PACIFIC: Australia, Bangladesh, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Singapore,
South Korea, Thailand, Vietnam.

ירושלים
9546425ירושליים, 13רחוב כנפי נשרים

02-6535390: טלפון
tlv.office@auren.co.il: אימייל

תל אביב
Tel-Aviv

 6777673תל אביב , 26רחוב המסגר 
03-5333883: טלפון
tlv.office@auren.co.il: אימייל
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