
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Απελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο και πόρους



ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ 

Η διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών σας αποτελεί 
από μόνη της μια πρόκληση χωρίς να χρειάζεται 
να ανησυχείτε για την λογιστική παρακολούθηση, 
μισθοδοσίες και φορολογικές δηλώσεις. Η εξωτερική 
ανάθεση σε επαγγελματίες με εξειδίκευση μπορεί να 
λύσει αυτό το πρόβλημα.

Επίσης για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει φυσική 
παρουσία στην Ελλάδα από ανώτατα στελέχη, είναι 
χρήσιμο να υπάρχει επίβλεψη των λειτουργιών τοπικά.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ 
 

•  Αναλαμβάνουμε την τήρηση λογιστικών βιβλίων 
σε όλα τα είδη επιχειρήσεων. 

•  Χρησιμοποιούμε λογισμικό προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες των πελατών. 

•  Υπάρχει προσωπική ενασχόληση των έμπειρων 
ανώτατων στελεχών με το κάθε έργο. 

•  Οι λογιστές μας διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία 
και εξειδίκευση στους κλάδους που καθένας 
υποστηρίζει.

•  Ανάλογα με τις ανάγκες σας, σας υποστηρίζουμε με 
καταξιωμένους ειδήμονες σε θέματα διεθνούς και 
ελληνικής φορολογίας, ΕΛΠ, IFRS, US GAAP κτλ.

•  Καθώς αυξάνονται οι δραστηριότητές σας, 
σας υποστηρίζουμε με μια πλήρη γκάμα 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και σε άλλες 110+ χώρες μέσα από το Δίκτυο 
της Moore Global.

J

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΝΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ, ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ 
ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ, ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕΧΡΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΟΥΝ ΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

•  Λογιστικές υπηρεσίες

 
 Τήρηση λογιστικών βιβλίων

 
 Επίβλεψη Λογιστηρίων

 
 Ναυτιλιακή Λογιστική

•  Υπηρεσίες μισθοδοσίας

 
 Μισθοδοσία

 
 Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

Τα οφέλη
Με την ανάθεση διεκπεραιωτικών εργασιών όπως λογιστική 
υποστήριξη, μισθοδοσία, φοροτεχνικά κτλ. σε έμπειρους 
συνεργάτες, η διοίκηση θα απελευθερώσει πολύτιμο χρόνο 
τον οποίο θα μπορεί να διοχετεύσει σε πιο προσοδοφόρες 
εργασίες. 

Το κόστος της ανάθεσης των λογιστικών σας αναγκών εργασιών 
σε εμάς είναι κατά πολύ μικρότερο από το να απασχολείτε δικό 
σας λογιστήριο. Επιπλέον, είστε βέβαιοι ότι σας υποστηρίζουν 
έμπειροι και ενημερωμένοι λογιστές.

•  Προσαρμογή στα Διεθνή Πρότυπα   
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και στα νέα   
ΕΛΠ
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 
www.moore.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ 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.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ   
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Χρυσόστομος Χρυσοστόμου

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
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