
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Απόκτηση αξιοπιστίας και οικοδόμηση εμπιστοσύνης      
με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη



ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ
Αναγνωρίζουμε τη σημασία των ελεγκτικών υπηρεσιών 
και των λοιπών υπηρεσιών διασφάλισης, τόσο για 
εμπορικούς λόγους, όσο και για λόγους συμμόρφωσης με 
το κανονιστικό πλαίσιο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις υποχρεώσεις προς τις 
τράπεζες, τις πληροφοριακές ανάγκες των μετόχων και 
τις εποπτικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα αλλά και άλλες 
χώρες όπως στις Η.Π.Α.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
•  Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων που έχουν 

συνταχθεί με τα ελληνικά ή τα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα ή τα λογιστικά πρότυπα των Η.Π.Α.

•  Φορολογικό πιστοποιητικό (έλεγχος φορολογικής 
συμμόρφωσης)

•  Λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης (επισκόπηση, 
προσυμφωνημένες διαδικασίες κ.α.) 

•  Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών

Τα οφέλη

Οι υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης που παρέχουμε:

•  Εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των οικονομικών 
καταστάσεων και λοιπών αναφορών των πελατών 
μας.

•  Δημιουργούν εμπιστοσύνη στα ενδιαφερόμενα μέρη 
(τράπεζες, μετόχους, επιτροπή κεφαλαιαγοράς, 
λοιπούς χρήστες) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από 
ελεγκτικό οίκο διεθνούς κύρους με παρουσία σε 
πάνω από 110 χώρες παγκοσμίως και τεράστια 
εμπειρία στην Ελλάδα.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ 
      
•  Αποτελούμε την πρώτη διεθνή ελεγκτική εταιρεία 

στην Ελλάδα με περισσότερα από 55 χρόνια 
παρουσίας.

•  Έχει εγκριθεί η συμμετοχή μας στο Public Accounting 
Oversight Board (PCAOB), εποπτεύον όργανο των 
ελεγκτών επιχειρήσεων δημοσίου ενδιαφέροντος 
στις ΗΠΑ, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία μας 
να διενεργεί ελέγχους σε εταιρείες εισηγμένες σε 
χρηματιστήρια των ΗΠΑ.

•  Υπάρχει προσωπική ενασχόληση των έμπειρων 
ανώτατων στελεχών μας (Partners και Managers) με 
το κάθε έργο. 

•  Τα στελέχη μας παραμένουν στην εταιρεία αρκετά 
χρόνια, με αποτέλεσμα να γνωρίζουν εις βάθος τα 
προβλήματα των πελατών και να αναπτύσσουν 
μακροχρόνιες σχέσεις με αρκετούς πελάτες.

J

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 55 ΧΡΟΝΙΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, 
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.

•  Υπάρχει ταχύτατη ανταπόκριση των συνδεδεμένων  
γραφείων της Moore Global στις Η.Π.Α. και σε 
άλλες χώρες για τα ερωτήματα και τις ανάγκες των 
πελατών μας, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

•  Διαθέτουμε εξειδίκευση σε σημαντικούς κλάδους της  
οικονομίας, όπως στη ναυτιλία, στα ξενοδοχεία και  
στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

•  Η ομάδα μας απαρτίζεται από μεγάλο αναλογικά  
αριθμό πιστοποιημένων ορκωτών ελεγκτών.
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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

Θεοδόσης Ιγνατίδης
Head of Audit and Technical Partner
+30 213 0186 100 
theodosis.ignatidis@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


