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Ερευνητικές Λογιστικές Υπηρεσίες
Στον επιχειρηματικό κόσμο οι διαφορές και οι οικονομικές διενέξεις είναι
αναπόφευκτες. Όταν προκύπτουν θα πρέπει να λύνονται γρήγορα και δίκαια
ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να συνεχίζει να λειτουργεί και να μην χάνει
η διοίκηση πολύτιμο χρόνο. Η χρήση ενός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή στην
τεκμηρίωση της οικονομικής διένεξης μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Ο ορκωτός λογιστής χρησιμοποιεί μεθοδολογία βασισμένη σε διεθνή πρότυπα
ελέγχου για να τεκμηριώσει την εργασία του και ώς εκ τούτου η έκθεσή του
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και προσθέτει αξιοπιστία στην νομική ομάδα.
Οι υπηρεσίες μας
Οι ερευνητικές και υποστηρικτικές μας
υπηρεσίες είναι εξατομικευμένες ώστε
να μπορούν να ανταποκριθούν στις
συγκεκριμένες απαιτήσεις της κάθε υπόθεσης.
Οι σχετικές υπηρεσίες μπορεί να είναι:
Εμπορικές και συμβατικές διαφορές
• Τεκμηρίωση απώλειας κερδών
• Τεκμηρίωση ασφαλιστικών απαιτήσεων
• Διαφορές επί πνευματικών δικαιωμάτων
‘Έρευνες
• Διερεύνηση και τεκμηρίωση ζημίας
λόγω απάτης
• Φορολογικές έρευνες
• Εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων
Εκτιμήσεις
• Αποτίμηση αξίας μετοχών ή εταιρικών μεριδίων
• Διενέξεις μεταξύ εταίρων
Εμπειρία κλάδων
Αν και σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζονται
εκτενείς γνώσεις, όχι μόνο στα λογιστικά
αλλά και σε φορολογικά, νομικά και εμπορικά
θέματα, η συγκεκριμένη εμπειρία που
έχουμε σε κάποιους κλάδους μπορεί να είναι
σημαντικός παράγοντας στην αξιοπιστία της
έκθεσης του ειδικού εμπειρογνώμονα λογιστή.
Η Moore Stephens είναι ευρέως γνωστή για
τις γνώσεις της και την εμπειρία της στην
• Ναυτιλία
• Μέσα Μαζικής ενημέρωσης
• Ακίνητη περιουσία

2

Ερευνητικές Λογιστικές Υπηρεσίες

Παγκόσμια εμβέλεια
Όταν υπάρχει διεθνής διάσταση στις
οικονομικές διαφορές, τότε μπορεί να
απαιτηθεί να γίνει εργασία και σε άλλες
χώρες. Μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες
και να διενεργούμε τοπικές έρευνες σε όλες
τις χώρες του κόσμου εκμεταλλευόμενοι
την τοπική γνώση και εμπειρία των εταιριών
μελών του Δικτύου της Moore Stephens
International.
Η προσέγγισή μας
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις
πολύπλοκες και ποικίλες ανάγκες των νομικών
ομάδων που χρειάζονται τη βοήθειά μας,
έχουμε αναπτύξει μια προσέγγιση ώστε η
εργασία να γίνεται με το λιγότερο δυνατό
κόστος για τον πελάτη μας:
• Ειδικευμένα σε τέτοια θέματα υψηλόβαθμα
στελέχη έχουν την επιτελική επίβλεψη της
εργασίας και διατηρούν την επαφή με τον
πελάτη και τη νομική του ομάδα.
• Τα στελέχη αυτά υποστηρίζονται από
ειδικούς ανά γνωστικό αντικείμενο
- φοροτεχνικοί, ελεγκτές, λογιστές,
μηχανογράφοι - όλα τα τμήματα της εταιρίας
είναι διαθέσιμα να τους υποστηρίξουν.
Επίσης ανάλογα με την περίσταση μπορεί
να χρησιμοποιηθούν και ειδικοί εξωτερικοί
εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν στην
επίλυση συγκεκριμένων ειδικευμένων
θεμάτων και
• Διεθνή υποστήριξη από εταιρίες - μέλη
της Moore Stephens International όπου
χρειάζεται.

’Έτσι υπάρχουν ειδικευμένοι ορκωτοί ελεγκτές
που μπορούν να χειριστούν πολλές εργασίες
μόνοι τους, αλλά μπορούν να στηριχθούν
και στην εμπειρία του υπόλοιπου γραφείου,
εξωτερικών συνεργατών αλλά και στο διεθνές
δίκτυο, ώστε οι πελάτες μας να επωφελούνται
από το ευρύτερο δυνατό φάσμα εμπειρίας.
Οι ειδικές σχέσεις που έχουμε με τη
Moore Stephens Λονδίνου, μας βοηθούν
να αντλήσουμε από την εμπειρία ενός
εξειδικευμένου τμήματος νομικής
υποστήριξης με πολλές υποθέσεις
σε ένα παγκόσμιο νομικό κέντρο.
Σχέσεις με πελάτες
Γνωρίζουμε πολύ καλά την πίεση των
εργασιών που έχουν σχέση με δικαστικές
διαφορές και των αναγκών να τηρηθούν
αυστηρές προθεσμίες. Λόγω της ιδιαίτερης
φύσης της εργασίας αυτής, οι διαδικασίες
αποδοχής ενός πελάτη είναι αρκετά
πολύπλοκες γιατί πρέπει να εκτιμήσουμε

τον βαθμό δεξιοτήτων που θα απαιτηθούν
γι’ αυτή την εργασία ή και ότι δεν υπάρχει
κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Αυτές οι
διερευνητικές συζητήσεις γίνονται σε αυστηρά
πλαίσια εμπιστευτικότητας και χωρίς κόστος
ώστε να υπάρχει η άνεση να συζητηθούν όλα
τα λεπτά θέματα ώστε να παρθεί η βέλτιστη
για τις δύο πλευρές απόφαση.
Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στις καλές
και επαγγελματικές σχέσεις με τους πελάτες
μας και η πολιτική μας είναι τέτοια, που ο
πελάτης θα είναι σε απευθείας επαφή πάντα
με υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρίας μας
το οποίο θα είναι υπεύθυνο να συντονίσει το
υπόλοιπο γραφείο.
Σχετική εμπειρία
Έχουμε χειριστεί αρκετές τέτοιες εργασίες,
υποστηρίζοντας τη νομική ομάδα του
πελάτη μας, και είμαστε εξοικειωμένοι στο
να λαμβάνουμε οδηγίες και να εργαζόμαστε
κάτω από έντονη πίεση. Λόγω της φύσης της

εργασίας δεν είμαστε σε θέση να αναφέρουμε
συγκεκριμένες εργασίες στις οποίες
έχουμε συμμετέχει αλλά στα πενήντα έτη
δραστηριότητας στην Ελλάδα έχουμε χειριστεί
αρκετές δύσκολες και πολύπλοκες εργασίες με
επιτυχία.

Η ανεξαρτησία και αμεροληψία
μας πολλές φορές μπορεί να είναι
πολύτιμη και στις δύο πλευρές όταν
υπάρχει δυνατότητα να διοριστούμε
“από κοινού” σαν σύμβουλοι
κοινής αποδοχής. Αν υπάρχει
αυτή η δυνατότητα τότε και οι δύο
πλευρές μπορούν να επωφεληθούν
από τις γνώσεις και εμπειρία μας
ελαχιστοποιώντας τον χρόνο και το
κόστος επίλυσης της διαφοράς.
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Η Moore Stephens στην Ελλάδα
Η Moore Stephens ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
1963 από τον κύριο Δαμιανό Κωνσταντίνου και
συνεχίζει μέχρι τώρα, έχοντας πλέον παραλάβει
τη σκυτάλη ο Κώστας Κωνσταντίνου.
Είναι το πρώτο διεθνές λογιστικό γραφείο που
ήρθε στην Ελλάδα και κατέκτησε την πρώτη
θέση στην εξυπηρέτηση ναυτιλιακών εταιριών
και παραμένει η πρωτοπόρος εταιρία παροχής
λογιστικών υπηρεσιών στη ναυτιλία μέχρι
σήμερα.
Η Moore Stephens αναπτύχθηκε ραγδαία
και έχει πλέον επεκταθεί και σε άλλους τομείς,
καθώς την εμπιστεύθηκαν οι πελάτες της και
τη σύστηναν και σε άλλους.
Στα 50 χρόνια της, η Moore Stephens έχει
συμβάλλει στην ανάπτυξη του λογιστικού
επαγγέλματος στην Ελλάδα και πολλά παλαιά
στελέχη της κατέχουν σημαντικές θέσεις στην
αγορά.
Οι υπηρεσίες της είναι υψηλού επιπέδου λόγω
της σωστής εκπαίδευσης του προσωπικού, της
μακρόχρονης προϋπηρεσίας τους στην εταιρία
και της πίστης τους στη σωστή εξυπηρέτηση
των πελατών.

Η Moore Stephens διεθνώς
Η Moore Stephens International Limited είναι
ένα παγκόσμιο λογιστικό και συμβουλευτικό
δίκτυο εταιριών με τα κεντρικά γραφεία στο
Λονδίνο.
Με 624 γραφεία σε 101 χώρες μπορείτε
να είστε βέβαιοι ότι έχουμε τις υποδομές
και τις γνώσεις να ικανοποιήσουμε τις όποιες
ανάγκες σας.
Οι ανεξάρτητες εταιρίες του Δικτύου Moore
Stephens International μοιράζονται κοινές
αξίες: ακεραιότητα, προσωπική εξυπηρέτηση,
ποιότητα, γνώσεις και παγκόσμιο βλέμμα.

Επικοινωνία
Για περισσότερη ενημέρωση επικοινωνήστε με τον σύνδεσμό σας
στην εταιρία ή επισκεφτείτε το www.moorestephens.gr

Κώστας Κωνσταντίνου - ΟΕΛ, FCA - Δ. Σύμβουλος Moore Stephens A.E.
Ο Κώστας είναι ορκωτός ελεγκτής Αγγλίας και Ελλάδας και Διευθύνων
Σύμβουλος της Moore Stephens A.E. Έχει εμπειρία στον έλεγχο
ναυτιλιακών εταιριών και στο χειρισμό των φορολογικών τους θεμάτων
καθώς και σε άλλα συμβουλευτικά θέματα.
costas.constantinou@moorestephens.gr
Στυλιανός Κουρτέλλας - ΟΕΛ
Ο Στέλιος είναι ορκωτός ελεγκτής και partner του γραφείου από το 1990.
Στην μακρόχρονη καριέρα του έχει αποκτήσει εμπειρία σε όλους τους
τομείς και υπηρεσίες του γραφείου και έχει ειδικευτεί σε συμβουλευτικά
θέματα.
stylianos.kourtellas@moorestephens.gr
Παναγιώτης Χατζηαντώνογλου - ΟΕΛ
Ο Παναγιώτης είναι ορκωτός ελεγκτής, partner του γραφείου από το
2002 και HR Partner του γραφείου.
Ειδικεύεται στον έλεγχο ναυτιλιακών εταιριών καθώς και στην υψηλού
επιπέδου λογιστική τους υποστήριξη.
panayiotis.hatziantonoglou@moorestephens.gr
Μιχάλης Ορφανίδης - ΟΕΛ
Ο Μιχάλης είναι ορκωτός ελεγκτής και partner του γραφείου από το 2014.
Ειδικεύεται στον έλεγχο ναυτιλιακών εταιριών καθώς και σε λοιπές
συμβουλευτικές υπηρεσίες στον κλάδο της ναυτιλίας.
michalis.orfanidis@moorestephens.gr

Πάρης Τζαμουράνης - ΟΕΛ
Ο Πάρης είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής και partner της εταιρίας από
το 2016. Ειδικεύεται στον έλεγχο ελληνικών εταιριών και ιδιαίτερα σε
εταιρίες μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και σε ειδικευμένες εργασίες
ελέγχου.
paris.tzamouranis@moorestephens.gr
Παναγιώτης Βαρελάς - ΟΕΛ

Συνδυάζοντας την τοπική με την εμπειρία
του δικτύου οι πελάτες μας μπορούν να είναι
βέβαιοι ότι για την όποια τους ανάγκη η Moore
Stephens μπορεί να παρέχει την κατάλληλη
λύση για τις τοπικές και διεθνείς ανάγκες τους.

Ο Παναγιώτης είναι ορκωτός ελεγκτής και partner του γραφείου από το
2002. Τα τελευταία χρόνια έχει εξειδικευτεί σε φορολογικά θέματα και
είναι υπεύθυνος του φορολογικού τμήματος της εταιρίας.
panayiotis.varelas@moorestephens.gr

Moore Stephens AE Ακτή Μιαούλη 93 185 38 Πειραιάς Τ.Θ. 80 132
T +30 213 0186 100
www.moorestephens.gr

Το έντυπο αυτό δεν υποκαθιστά επαγγελματική συμβουλή. Η Moore Stephens ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρία με έδρα τον Πειραιά. Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και
εγκεκριμένη από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων να διεξάγει ελεγκτικές εργασίες. Ανεξάρτητο μέλος της Moore Stephens International Limited – μέλη στις σημαντικότερες
πόλεις του κόσμου.

