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Ανεξάρτητη Επιχειρηματική Επισκόπηση

‘Όταν σε μια επιχείρηση παρουσιάζονται προβλήματα και έχει χαμηλές 
επιδόσεις, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, εντός και εκτός της επιχείρησης 
πρέπει να δράσουν ραγδαία καθώς δεν υπάρχει χρόνος για λάθη.  
Για να ληφθούν σωστές αποφάσεις πρέπει να έχουν στην διάθεσή 
τους αξιόπιστες και ολοκληρωμένες πληροφορίες από μια έμπιστη, 
αμερόληπτη, και ανεξάρτητη πηγή.

Η Moore Stephens μπορεί να παρέχει 
εξατομικευμένες, ανεξάρτητες επιχειρηματικές 
επισκοπήσεις (Independent Business 
Reviews - IBRs) που επικεντρώνονται στα 
καίρια θέματα που έχουν σημασία για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Οι μελέτες αυτές έχουν σχεδιαστεί για 
να βοηθήσουν τα διάφορα εμπλεκόμενα 
μέρη, όπως τη διοίκηση, δανειστές, 
μεγάλους προμηθευτές και επενδυτές. 
Η αντικειμενικότητα μας βοηθά στην 
απομάκρυνση της δυσπιστίας, που μπορεί να 
αναπτυχθεί μεταξύ των διαφορετικών μερών 
που αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες οικονομικές 
ζημιές, ώστε να μπορεί να οικοδομηθεί μια 
συναινετική στρατηγική ανάκαμψης.

Πιθανοί σκοποί μιας έκθεσης IBR  
μπορεί να είναι:
•  Αναδιάρθρωση δανείων (πλευρά δανειστή) 

- Συμβουλές σε δανειστές ώστε να 
μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις 
ταμειακές ροές του δανειζόμενου και να 
προσαρμόσουν ένα νέο δάνειο. Εκτός από 
την παροχή ενός πλήρους IBR, ετοιμάζουμε 
ένα λεπτομερές οικονομικό μοντέλο για 
να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της 
απόδοσης του ομίλου.

•  Αναδιάρθρωση δανείων (πλευρά 
δανειζόμενου) - Συμβουλές προς την διοίκηση 
όταν η εταιρία αντιμετωπίζει οικονομικές 
δυσκολίες, σχετικά με τις ενδεχόμενες 
εναλλακτικές λύσεις αναδιάρθρωσης.  
Τα ευρήματά μας αναφέρονται στους 
μετόχους και δανειστές. Για να ολοκληρωθεί 

η αναφορά μας ετοιμάζουμε ένα σημαντικό 
αριθμό χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
σε μορφή φιλική προς το χρήστη, καθώς και 
ένα εξατομικευμένο οικονομικό μοντέλο 
και παρέχουμε συμβουλές σχετικά με την 
εταιρική χρηματοδότηση ή τις επιλογές 
εξόδου για τους μετόχους.

Η προσέγγισή μας
Η προσέγγισή μας για τις εργασίες IBR είναι 
να παρέχουμε στους ενδιαφερόμενους μια 
έγκαιρη, ολοκληρωμένη και οικονομικά 
συμφέρουσα έκθεση.

Η κάθε εργασία έχει συγκεκριμένο σκοπό 
και έτσι παραμετροποιείται σύμφωνα με 
αυτόν. Έχουμε προσαρμόσει το εύρος της 
δουλειάς μας στις ειδικές περιστάσεις της 
κάθε εργασίας, αλλά τυπικά μια εργασία 
περιλαμβάνει:
•  μια σε βάθος ανάλυση της ιστορικής 

απόδοσης, ταμειακών ροών και στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού

•  μια εκτίμηση των προβλέψεων, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών 
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Οι οικονομικές μας γνώσεις και η 
στρατηγική ανάλυση επιτρέπουν 
την αξιολόγηση των όποιων σχεδίων 
αναδιάρθρωσης με όλες τις πλευρές να 
έχουν τη σιγουριά ότι κατανοούν τους 
βασικούς κινδύνους και τις οικονομικές 
δυνατότητες της υποκείμενης 
επιχείρησης.



μοντέλων, τη δυναμική των ταμειακών ροών 
και αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς 
και βασικές επιχειρηματικές ευαισθησίες

•  μια ανασκόπηση των οικονομικών 
συστημάτων και ελέγχων και την ανάλυση 
της φορολογικής θέσης

Η έγκαιρη, αξιόπιστη και αποτελεσματική 
επικοινωνία σε όλη την εργασία είναι ζωτικής 
σημασίας για την επιτυχία. Κρατάμε τους 
ενδιαφερόμενους πλήρως ενημερωμένους για 
βασικά ζητήματα, μέσω:
•  τακτικών ενημερώσεων καθώς προχωράει  

η εργασία
•  ενδιάμεση παρουσίαση των βασικών 

ευρημάτων
•  μια συνοπτική, προσαρμοσμένη έκθεση  

όταν τη χρειαστούν.

Οι εκθέσεις μας περιλαμβάνουν:
•  ιστορικό εταιρίας
•  ταμειακές ροές και ανάλυση αυτών
•  τραπεζικές συναλλαγές, χρηματοδοτήσεις  

και αποπληρωμές 
•  ανασκόπηση και ανάλυση ισολογισμών 

συμπεριλαμβανομένων των  
παγίων περιουσιακών στοιχείων,  

οφειλετών και πιστωτών
•  ανάλυση των προβλέψεων και ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων
•  ποιότητα των χρηματοοικονομικών 

συστημάτων και διαχείριση πληροφοριών
•  εκτίμηση της ικανότητας της  

διοίκησης 
•  Ανάλυση SWOT.
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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 

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.

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

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


