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ΩΣ Η ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΛΟΓΊΣΤΊΚΗ, ΕΛΕΓΚΤΊΚΗ ΚΑΊ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΊΚΗ 
ΕΤΑΊΡΕΊΑ ΓΊΑ ΤΟΝ ΝΑΥΤΊΛΊΑΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΊ 
ΩΣ ΗΓΕΤΊΔΑ ΕΤΑΊΡΊΑ ΤΟΥ ΔΊΚΤΥΟΥ MOORE GLOBAL ΓΊΑ ΤΟΝ 
ΝΑΥΤΊΛΊΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΒΟΗΘΑΜΕ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ 
ΟΛH ΤH ΝΑΥΤΊΛΊΑΚH KOINOTHTA ΑΠΟ ΜΊΚΡΕΣ ΠΛΟΊΟΚΤΗΤΡΊΕΣ 
ΕΤΑΊΡΕΊΕΣ ΜΕΧΡΊ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΟΛΥΕΘΝΊΚΟΥΣ ΟΜΊΛΟΥΣ ΝΑ 
ΕΠΊΤΥΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΑΤΊΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ.

ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ 

Οι ναυτιλιακές εταιρείες αντιμετωπίζουν μια περίοδο 
αλλαγών με νέες ποικιλόμορφες προκλήσεις να 
βρίσκονται στο προσκήνιο, από τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και τον ψηφιακό μετασχηματισμό έως τις 
προκλήσεις της βιωσιμότητας, την ενοποίηση του 
κλάδου και την αυξανόμενη νομοθέτηση.

Επιπλέον, υπάρχουν καθημερινές ανάγκες όπως 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, φορολογική 
συμμόρφωση και αξιόπιστη χρηματοοικονομική 
αναφορά για τη λήψη αποφάσεων.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ 

Η ομάδα μας εστιάζει στην παροχή προστιθέμενης αξίας 
στους πελάτες μας σε όλο το ναυτιλιακό σύμπλεγμα, 
κατανοώντας τους στόχους και τη δυναμική της 
επιχείρησης και προσαρμόζοντας συγκεκριμένες 
υπηρεσίες για να βοηθήσουμε την επιχείρηση να 
επιτύχει αυτούς τους στόχους. Πιστεύουμε ότι η 
ποιοτική εξυπηρέτηση σημαίνει κάτι περισσότερο από 
τεχνική επάρκεια και προσφέρουμε:

 •  Υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης

 •  Φορολογικές υπηρεσίες

 •  Υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης 
κινδύνων και συμμόρφωσης

 •  Συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής 

 •  Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικών 
αγοραπωλησιών

 •  Λογιστικές υπηρεσίες

MS-REP
Με το MS-REP έχετε μηνιαίες ή τριμηνιαίες 
χρηματοοικονομικές αναφορές, με τις δικές σας 
λογιστικές πολιτικές και κατηγοριοποίηση, απλώς 
αποστέλοντας στην Moore Greece το ισοζύγιο και τις 
καρτέλες σας. 

ΓΊΑΤΊ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΊΣΤΕΥΘΕΊΤΕ

Είμαστε η κορυφαία λογιστική, ελεγκτική και 
συμβουλευτική εταιρεία στην Ελλάδα για τον ναυτιλιακό 
κλάδο με περισσότερα από 55 χρόνια εξυπηρέτησης 
ναυτιλιακών εταιρειών.

Λειτουργούμε ως ηγέτιδα εταιρεία του δικτύου Moore 
Global για τον ναυτιλιακό κλάδο, μετά το διορισμό του 
Κώστα Κωνσταντίνου ως Global Maritime Leader.

Μέσω του παγκοσμίου δικτύου μας, έχουμε ισχυρή 
παρουσία σε κάθε σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο του 
κόσμου, όπως το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Μονακό, 
το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, την Κύπρο, τη Μάλτα 
και άλλες τοποθεσίες έχοντας τη δυνατότητα να 
βοηθήσουμε πραγματικά τους διεθνείς μας πελάτες.

Οι ομάδες μας έχουν σημαντική εμπειρία στη ναυτιλία, 
είναι πλήρως ενημερωμένες για τις ιδιαιτερότητες 
του κλάδου. Έχουμε επίσης επαγγελματίες που είναι 
μέλη του Institute of Chartered Shipbrokers έχοντας 
αποκτήσει πιστοποιήσεις από τον φορέα.

Χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας που 
περνάνε από τη μια γενιά στην άλλη.

Maritime Accounting Software
Μια cloud-ready λύση λογιστικής και 
χρηματοοικονομικής αναφοράς, που βασίζεται στο 
Epicor ERP και έχει παραμετροποιηθεί για τη ναυτιλία 
από τη Moore Greece.

Moore Maritime Index
Η μηχανή αναζήτησης που βασίζεται σε μία βάση 
δεδομένων 1,500 πλοίων όλων των τύπων, διαθέτοντας 
ισχυρά φίλτρα για να πραγματοποιείτε τις δικές σας 
αναζητήσεις και αναλύσεις για τα έξοδα, τα ναύλα και 
τους δεξαμενισμούς.

Τα οφέλη

Το ευρύ φάσμα υπηρεσιών που παρέχουμε βοηθάει τις 
εταιρείες του ναυτιλιακού κλάδου:

 •  να εξοικονομήσουν χρόνο και πόρους και να 
επικεντρωθούν σε άλλες προτεραιότητες

 •  να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κεφάλαια

 •  να αποφύγουν κυρώσεις και πρόστιμα

 •  να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους

 •  να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση για βασικές 
λειτουργίες της επιχείρησής τους και να έχουν 
καλύτερη εικόνα που βρίσκονται έναντι του 
ανταγωνισμού.
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 
www.moore.gr

ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤΗ MOORE GREECE

Η Moore Greece, ανεξάρτητο μέλος της Moore Global, είναι μια ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρεία που 
εξειδικεύεται στον κλάδο της ναυτιλίας και άλλους κλάδους. Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών μας καλύπτει υπηρεσίες 
ελέγχου και διασφάλισης, φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης - διαχείρισης κινδύνων και 
συμμόρφωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες αγοραπωλησιών και λογιστικές υπηρεσίες, που 
προσφέρονται σε μεγάλες εταιρείες, οικογενειακές επιχειρήσεις και ιδιώτες.     

Με περισσότερους από 120 επαγγελματίες, βαθιά γνώση και βραβευμένα ιδιόκτητα εργαλεία, μπορούμε να 
βοηθήσουμε τους πελάτες να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία. Καθώς 
είμαστε η πρώτη διεθνής λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα με περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας στην τοπική 
αγορά, παραμένουμε μια από τις πιο σημαντικές και αξιόπιστες εταιρείες στον κλάδο μας.

ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΗΣΤΕ     
ΜΑΖΊ ΜΑΣ

        

Κώστας Κωνσταντίνου 
Managing Partner | Global Maritime Leader
+30 213 0186 100 
costas.constantinou@moore.gr

Η εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Μουρ Στήβενς Α.Ε (εφεξής “Moore Greece”)  είναι ανεξάρτητο μέλος της Moore Global Network Limited, εταιρείας που 
έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Τυπώνεται και δημοσιεύεται από την © Moore Stephens Chartered Accountants S.A. Οι 
πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό το έγγραφο παρουσιάζονται ως γενική πληροφόρηση, δεν θα πρέπει να προορίζονται ούτε να ερμηνεύονται 
ως εναλλακτικός τρόπος ή υποκατάστατος επαγγελματικής συμβουλής και πιστεύουμε ότι είναι αληθής κατά το χρόνο της εκτύπωσης του. Καμία 
υπόσχεση ή εγγύηση δεν δίνεται ρητά ή σιωπηρά αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητά του. Σε καμία περίπτωση η Moore 
Greece και όλοι οι εργαζόμενοί της δεν είναι υπεύθυνοι έναντι του αναγνώστη του εγγράφου για οποιεσδήποτε απώλειες, σφάλματα, αιτίες για άσκηση 
αγωγής (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας) και ζημίες που υφίστανται οποιαδήποτε πρόσωπα εξαιτίας της χρήσης και/ή της έλλειψης ικανότητας  
χρήσης του εγγράφου αυτού ή της πληροφόρησης, των ενεργειών που έχουν αναληφθεί ή αποφευχθεί μέσω του εγγράφου αυτού.


