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Βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων μέσω 
της ορθής διακυβέρνησης, διαχείρισης 
κινδύνων και επιπρόσθετης διασφάλισης

Η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και η αποτελεσματική διαχείριση 
κινδύνων δεν αφορούν πλέον θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης. 
Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη δυνατότητα να 
μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους μέσω της εφαρμογής βέλτιστων 
πρακτικών διακυβέρνησης, διαφάνειας αλλά και της απόκτησης 
επιπρόσθετης διαβεβαίωσης.

Η διαχείριση των κινδύνων και η εφαρμογή 
μιας ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης έχει 
γίνει μια όλο και πιο σημαντική πτυχή της 
“παγκοσμιοποιημένης επιχείρησης”.  
Αν και σε πολλές περιπτώσεις η συμμόρφωση 
αυτή απαιτείται από τη νομοθεσία ή τους 
κανονισμούς κάποιας εποπτικής αρχής, 
όλο και περισσότερες εταιρίες επιλέγουν 
να ακολουθήσουν προαιρετικά αυτές τις 
πρακτικές ως μέρος μιας επιτυχημένης 
επιχειρηματικής στρατηγικής.

Η Moore Stephens προσφέρει μια σειρά 
από υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για 
να υποστηρίξουν τη διοίκηση της εταιρίας 
στη διατήρηση και ενδυνάμωση της σωστής 
διακυβέρνησης, διασφάλισης της ποιότητας 
και αποτελεσματικής διαχείρισης των 
κινδύνων. Συνεργαζόμαστε με τις επιχειρήσεις, 
ώστε να τις συμβουλέψουμε σχετικά με τις 
δομές της εταιρικής τους διακυβέρνησης, 
την επάρκεια του περιβάλλοντος εσωτερικού 
ελέγχου ώστε να τις βοηθήσουμε να 
ενσωματώσουν τις έννοιες της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας στις πρακτικές τους.

Εταιρική διακυβέρνηση
Η σωστή εταιρική διακυβέρνηση είναι 
κάτι περισσότερο από την ικανοποίηση 
κανονισμών ή τη συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις ρυθμιστικών αρχών. 
Η δημιουργία πρακτικών σωστής και 
αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης 
δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
λειτουργούν πιο αποδοτικά και έτσι τελικά 
επιτυγχάνονται καλύτερες επιδόσεις και 

μεγαλύτερα οφέλη. Συνεργαζόμαστε με 
τα Διοικητικά Συμβούλια και τα ανώτερα 
στελέχη συμβουλεύοντας τους στον 
εντοπισμό τυχόν αδυναμιών σε κανόνες 
εταιρικής διακυβέρνησης και προτείνουμε 
βελτιώσεις. Οι υπηρεσίες μας είναι 
προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες 
ανάγκες και μπορούμε:
•  Να σχεδιάσουμε μαζί με τη Διοίκηση 

κατάλληλες δομές και πολιτικές εταιρικής 
διακυβέρνησης, σύμφωνα με το μέγεθος και 
πόρους της εταιρίας.

•  Να διεξάγουμε εκτενείς επισκοπήσεις του 
υφιστάμενου πλαισίου διακυβέρνησης, 
διοικητικής δομής και εσωτερικών 
πολιτικών.

•  Να εκπαιδεύσουμε μέλη της διοίκησης 
ώστε να συμβάλλουμε στην αποσαφήνιση 
των ρόλων και των ευθυνών και να 
υποστηρίξουμε τη βέλτιστη απόδοση του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

•  Να εξετάσουμε το ρόλο της επιτροπής 
εσωτερικού ελέγχου και την 
αποτελεσματικότητά της.

Ασφάλεια και επιπρόσθετη διασφάλιση
Ποτέ δεν ήταν πιο σημαντικό για τις 
επιχειρήσεις να έχουν ισχυρά και 
αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου. Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί 
για να συμβουλέψουν τις επιχειρήσεις να 
αποκτήσουν σωστές υπηρεσίες εσωτερικού 
ελέγχου στα πλαίσια της εταιρικής 
διακυβέρνησης μέσω της χορήγησης ειδικών 
εκθέσεων, επισκοπήσεων αλλά και την 
λειτουργία των ίδιων των ελέγχων.
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Οι υπηρεσίες επιπρόσθετης διασφάλισης 
περιλαμβάνουν:
•  υψηλού επιπέδου αξιολογήσεις των 

υφιστάμενων διαδικασιών και πολιτικών.
•  συμβουλές για τη βελτίωση του περιβάλλοντος 

εσωτερικών διαδικασιών
•  εκθέσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

των εσωτερικών διαδικασιών, παρέχοντας 
τη διασφάλιση στα εντεταλμένα όργανα 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
διακυβέρνησης.

•  εκθέσεις εύλογης διασφάλισης προς τρίτους 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
εσωτερικών διαδικασιών.

•  ρυθμιστική συμμόρφωση, συμβουλές και 
βοήθεια εφαρμογής της νομοθεσίας Sarbanes - 
Oxley, Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, Basel ΙΙ και άλλων.

Εσωτερικός έλεγχος
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο στη δομή της εταιρικής 
διακυβέρνησης, και προσθέτει αξία μέσω 
της ανεξάρτητης διασφάλισης παρέχοντας 
πολύτιμες πληροφορίες στα διοικητικά 
συμβούλια και στα ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και 
πρακτικές λύσεις για το πώς μπορεί μια εταιρία 
να εφαρμόσει αυτές τις πρακτικές. Μπορούμε 
να παρέχουμε:
•  σχεδιασμό διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου 
•  πλήρη ανάθεση (“outsourcing”) διαδικασιών 

εσωτερικών ελέγχων
•  μερική ανάθεση (“co-sourcing”) υπηρεσιών, 

συνεργαζόμενοι με τις υπάρχουσες ομάδες

•  ανά περίπτωση στήριξη των εσωτερικών 
ομάδων 

•  αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών  
και αναφορά προς τη διοίκηση

•  εκπαίδευση και επίβλεψη

Η διαχείριση του κινδύνου
Κάθε επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει 
κινδύνους που μπορούν να απειλήσουν την 
ίδια της την επιβίωση. Ο εντοπισμός των 
κινδύνων αυτών και η αντιμετώπισή τους 
είναι απαραίτητος και αυξάνει την πιθανότητα 
επίτευξης των στόχων της επιχείρησης.

Μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις 
να διαχειριστούν τους κινδύνους τους 
αποτελεσματικά με διάφορους τρόπους. 

•  Μέσω συντονισμένων συναντήσεων θα 
συζητήσουμε μαζί με το διοικητικό συμβούλιο 
της εταιρίας και τα λοιπά στελέχη ώστε μέσω 
της ανταλλαγής ιδεών να ενθαρρυνθεί μια 
διεξοδική προσέγγιση για τον εντοπισμό και 
αξιολόγηση των κινδύνων.

•  Εκπαίδευση για όλα τα επίπεδα του 
προσωπικού σας, σε θέματα διαχείρισης 
κινδύνων και την εμβάθυνση της κατανόησης 
των θεμελιωδών αρχών της καλής διαχείρισης 
κινδύνου.

•  Αξιολογήσεις και συγκρίσεις, για το πώς η 
εταιρία σας συγκρίνεται με βέλτιστες πρακτικές 
και προτάσεις για δράσεις και βελτιώσεις.

 
Η αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των 
κινδύνων καθώς και οι πράξεις που θα τους 
περιορίσουν είναι ένα σημαντικό στοιχείο 

στην επιχειρηματική δραστηριότητα.  
Το Rhiza, ένα λογισμικό διαχείρισης κινδύνων 
σχεδιασμένο από τη Moore Stephens 
Λονδίνου, παρέχει μια πρακτική και εύχρηστη 
λύση για την καταγραφή τους, τη διατήρηση 
σχετικού μητρώου ώστε να μπορεί η διοίκηση 
να τους παρακολουθεί και να τους ελέγχει και 
να δημιουργεί καθαρές και σαφείς εκθέσεις 
διαχείρισης.

Μηχανογραφική διασφάλιση
Είστε σίγουροι ότι η μηχανογράφησή σας 
είναι ασφαλής, και ότι υπάρχει ένα σχέδιο 
για την αντιμετώπιση μιας καταστροφής; 
Η μηχανογράφηση καλύπτει πλήρως την 
επιχείρησή σας ή μήπως την περιορίζει 
να αναπτυχθεί; Ποια είναι τα οφέλη που 
παίρνετε; Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε 
θετικά σε αυτές τις ερωτήσεις, μπορεί 
να χρειαστείτε εξωτερική βοήθεια για να 
εξασφαλίσετε ότι τα πληροφοριακά σας 
συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά και 
αποδοτικά, και θα συνεχίσουν να το κάνουν 
και στο μέλλον. Η ομάδα των ειδικών μας θα 
σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε τη δύναμη 
της μηχανογράφησής σας με μια ποικιλία από 
τρόπους:
•  επανεξέταση των δεδομένων της 

διακυβέρνησης και τις αξιολογήσεις 
κινδύνων

•  ελέγχους ασφαλείας και σχεδιασμός της 
συνέχισης

•  διασφάλιση για την ακριβή επεξεργασία και 
τη διαβίβαση δεδομένων και

•  σχεδιασμός και υλοποίηση έργων 
πληροφορικής.
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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.

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.

Επικοινωνία
Για περισσότερη ενημέρωση επικοινωνήστε με τον σύνδεσμό σας 

στην εταιρία ή επισκεφτείτε το www.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

Θεοδόσης Ιγνατίδης - ΟΕΛ

Ο Θεοδόσης είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής και partner της εταιρίας από το
2013. Διαθέτει ευρύτατη εμπειρία σε ελέγχους και λοιπές υπηρεσίες 
διασφάλισης σε πολλούς κλάδους της οικονομίας καθώς και σε εταιρίες 
εισηγμένες στις Η.Π.Α. 
Είναι μέλος της ΕΣΥΟΕΛ και υπεύθυνος για τα τεχνικά θέματα του γραφείου.

theodosis.ignatidis@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.

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


