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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ενσωματώνοντας διαφάνεια και λογοδοσία στις επιχειρηματικές πρακτικές

ΔΙΑΘΈΤΟΝΤΑΣ ΒΑΘΙΆ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΣΤΑ ΘΈΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΎΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ
ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΒΟΗΘΟΎΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΉΤΕΣ, ΤΑ ΜΈΛΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΎΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΆ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ
ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΉΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΑΣΧΈΤΩΣ ΜΕΓΈΘΟΥΣ.

ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ
ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Η συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, η διαχείριση
των κινδύνων και η εφαρμογή μιας ισχυρής εταιρικής
διακυβέρνησης αποτελούν πλέον σημαντικές πτυχές για
τις επιχειρήσεις.

Προσφέρουμε μια σειρά από υπηρεσίες που έχουν
σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τη διοίκηση
της επιχείρησης στη διατήρηση και ενδυνάμωση
κατάλληλων δομών εταιρικής διακυβέρνησης, στην
επάρκεια του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου, στην
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και στην
ενσωμάτωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις
πρακτικές τους.

Αν και σε πολλές περιπτώσεις η συμμόρφωση απαιτείται
από τη νομοθεσία ή από τις Εποπτικές Αρχές, όλο και
περισσότερες μη υπόχρεες επιχειρήσεις επιλέγουν να
ακολουθήσουν προαιρετικά αυτές τις πρακτικές ως μέρος
μιας ενιαίας επιχειρηματικής στρατηγικής που εντοπίζει
και διαχειρίζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά τους
επιχειρηματικούς κινδύνους.
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ
Τα οφέλη

•

Οι υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης
κινδύνων και συμμόρφωσης που παρέχουμε
εξασφαλίζουν:

Διαθέτουμε μεγάλη εξειδίκευση ιδίως σε
συγκεκριμένους κλάδους όπως ναυτιλία, τουρισμός
και μέσα μαζικής επικοινωνίας.

•

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

•

Εφαρμόζουμε αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και
βέλτιστες πρακτικές.

•

Αποτυπώνουμε την εργασία μας και τα
αποτελέσματά της, σε εξαιρετικής πληροφοριακής
αξίας και ποιότητας παραδοτέα.

•

Διαθέτουμε βαθιά κατανόηση των θεμάτων και
είμαστε σε θέση να οριοθετούμε χρονικά τα έργα
συμμόρφωσης έτσι ώστε να ολοκληρώνονται στον
προκαθορισμένο χρόνο και με την προκαθορισμένη
δέσμευση του προσωπικού σας, γεγονός που δεν
οδηγεί σε εκκρεμείς ανοικτές εργασίες.

•

τεκμηρίωση της συμμόρφωσης

•

ομαλή καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης

•

πλήρης αξιοποίηση υφιστάμενων δομών και 		
διαδικασιών

•

πλήρης αξιοποίηση υφιστάμενου προσωπικού

•

βελτιστοποίηση διαδικασιών
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ΣΧΕΤΙΚΆ 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

Πηνελόπη Κασανή
Governance, Risk & Compliance Partner
+30 213 0186 100
pinelopi.kassani@moore.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:
www.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

