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Το να διοικηθεί μια επιχείρηση είναι πολύπλοκο και χρονοβόρο. Υπάρχουν
πολλά που μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή της διοίκησης τα οποία
θα μπορούσαν να ανατεθούν σε κάποιον εξειδικευμένο τρίτο ώστε η
διοίκηση να έχει το χρόνο να ασχοληθεί με άλλα σημαντικότερα θέματα.
Τι είναι η “ανάθεση έργου”
Η ανάθεση έργου (outsourcing) είναι η
διαδικασία όπου ένας τρίτος αναλαμβάνει
να διεκπεραιώσει συγκεκριμένες εργασίες
για λογαριασμό της επιχείρησης ώστε να
απελευθερωθούν πολύτιμος χρόνος και
πόροι της εταιρίας. Ο τρίτος αυτός λόγω της
εξειδίκευσης του μπορεί να εκμεταλλεύεται
οικονομίες κλίμακας και έτσι έχει τη
δυνατότητα να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες
πιο αποδοτικά και πιο οικονομικά από την
ίδια την επιχείρηση.
Η Moore Stephens μπορεί να αναλάβει ένα
ευρύ φάσμα υπηρεσιών outsourcing όπως,
απλή λογιστική παρακολούθηση, ετοιμασία
ετήσιων ισολογισμών (τόσο με τα Διεθνή
όσο και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα),
μισθοδοσία ή εσωτερικό έλεγχο. Οι πελάτες
μας είναι εταιρίες όλων των μεγεθών από
πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις
μέχρι εισηγμένες σε όλους τους κλάδους της
οικονομίας.
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διασφαλίζει ότι πάντα έχει το κατάλληλο
επίπεδο υποστήριξης.
Μείωση εξόδων
Η ανάθεση μπορεί να φέρει σημαντική
μείωση των εξόδων είτε άμεσων όπως η
μισθοδοσία ή έμμεσων όπως η τεχνολογική
υποστήριξη και εκπαίδευση.
Αξιοπιστία
Εξειδίκευση και τεχνική επάρκεια της
ομάδας μας παρέχει στην επιχείρησή σας
αξιόπιστη πληροφόρηση και σας επιτρέπει
να λάβετε αποφάσεις έχοντας εμπιστοσύνη
στα δεδομένα.
One-stop shop
Λόγω του μεγέθους μας μπορείτε να μας
αναθέσετε μεγάλο εύρος λογιστικών και
άλλων διαχειριστικών εργασιών ώστε να
εκμεταλλευτείτε τις οικονομίες κλίμακας.
Οι διαφορετικές ομάδες εργάζονται μεταξύ
τους προς όφελος της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας.

Τα πλεονεκτήματα της ανάθεσης
Στρατηγικός σχεδιασμός
Μέσω της ανάθεσης απελευθερώνεται
ο χρόνος της διοίκησης η οποία μπορεί
να ασχοληθεί απρόσκοπτα με σημαντικές
υποθέσεις της επιχείρησης όπως
ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εύρεση
νέων πελατών.

Διαχείριση κινδύνων
Αναθέτοντας κάτι στον ειδικό σημαίνει
ότι είστε σίγουροι για τη συμμόρφωση
με όλους τους νέους νόμους και
κανονισμούς και για το ότι θα παραμένετε
ενήμεροι στο μέλλον μέσω της συνεχούς
υποστήριξής του.

Ευελιξία
Είτε η εταιρία μεγαλώνει είτε συρρικνώνεται
με την ανάθεση έργου (outsourcing)

Ανεξαρτησία
Η ομάδα μας θα σας παρέχει υπηρεσίες με
αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία κι έτσι

θα ενημερώνεστε για όλα τα προβλήματα
όπως εμφανίζονται.
Καταλύτες αλλαγών
Επειδή οι ομάδες μας δουλεύουν σε
διαφορετικές εταιρίες, αποκτούν μεγάλη
εμπειρία και είναι σε θέση να συμβάλλουν
θετικά με εισηγήσεις και νέες ιδέες.
Οι υπηρεσίες μας
Λογιστικά
Παρέχουμε ένα εύρος λογιστικών
υπηρεσιών όπως η πλήρης ανάθεση
λογιστηρίων, επίβλεψη ή ανάθεση μέρους
του λογιστηρίου όπως η τιμολόγηση,
συμφωνίες τραπεζών.
Ετοιμασία εσωτερικών εκθέσεων
Μπορούμε να ετοιμάσουμε σε τακτά
χρονικά διαστήματα εσωτερικές εκθέσεις
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
Παρέχουμε βοήθεια στο λογιστήριό σας
στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
με τα ελληνικά ή τα διεθνή πρότυπα.
Προς τούτο διοργανώνουμε σεμινάρια
για τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της
επιχείρησής σας.
Προϋπολογισμοί
Βοηθάμε στην προετοιμασία και την
παρακολούθηση ετήσιων ή ενδιάμεσων
προϋπολογισμών και προβλέψεων καθώς
και στην ανάλυση βασικών
χρηματοοικονομικών δεικτών.

Φορολογική συμμόρφωση
Παρέχουμε πλήρες φάσμα φορολογικών
υπηρεσιών – συμβουλών ώστε να είστε
πάντοτε ενήμεροι με τις φορολογικές σας
υποχρεώσεις.
Λογιστικά συστήματα
Υποστηρίζουμε την εταιρία στο να διαλέξει
ή να εφαρμόσει μηχανογραφικά λογιστικά
συστήματα και παρέχουμε συνεχόμενη
υποστήριξη μέσω ειδικευμένου τμήματος.

Μισθοδοσία
Αναλαμβάνουμε τη μισθοδοσία εταιριών
ανεξαρτήτως μεγέθους και υποστηρίζουμε
την εταιρία σας σε όλα τα θέματα που
άπτονται της μισθοδοσίας.
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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
Χρυσόστομος Χρυσοστόμου - Δ. Σύμβουλος MS Λογιστικές Εργασίες A.E.
Ο Χρυσόστομος είναι Δ. Σύμβουλος της MS Λογιστικές Εργασίες
A.E. και έχει μακρόχρονη εμπειρία στον οικονομικολογιστικό τομέα
υποστηρίζοντας ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες στις δραστηριότητές
τους στην Ελλάδα τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε θέματα
στρατηγικής και φορολογικού σχεδιασμού.
chrysostomos.chrysostomou@moorestephens.gr
Γιάννης Φλέγκας - Μέλος Δ.Σ. της MS Λογιστικές Εργασίες A.E.
Ο Γιάννης είναι προϊστάμενος στο τμήμα των λογιστικών εργασιών
που παρέχει η MS Λογιστικές Εργασίες A.E. και έχει μεγάλη εμπειρία
στη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη ελληνικών και αλλοδαπών
εταιριών στις ελληνικές τους δραστηριότητες.
giannis.flegas@moorestephens.gr
Δέσποινα Χριστοδούλου - Μέλος Δ.Σ. της MS Λογιστικές Εργασίες A.E.
Η Δέσποινα είναι προϊσταμένη στο τμήμα των λογιστικών εργασιών που
παρέχει η MS Λογιστικές Εργασίες A.E. και έχει μεγάλη εμπειρία στην
λογιστική και φορολογική υποστήριξη ναυτιλιακών εταιρειών.
despina.christodoulou@moorestephens.gr

Νίκος Μιχαηλίδης
Ο Νίκος είναι ορκωτός ελεγκτής και στέλεχος της MS Λογιστικές Εργασίες Α.Ε.
Εξειδικεύεται στη λογιστική υποστήριξη και διαθέτει σημαντική εμπειρία
σε περίπλοκα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα ναυτιλιακών εταιριών.
nikos.michailidis@moorestephens.gr

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.

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.

