
H Grant Thornton στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει εξειδικευμένα 
Τμήματα παροχής υπηρεσιών προς τον Χρηματοπιστωτικό και 
Ασφαλιστικό τομέα τα οποία συνδυάζουν την μακρόχρονη 
εμπειρία μας από την παροχή Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών και 
Φορολογικών υπηρεσιών. 

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους τους τύπους ασφαλιστικών 
και αντασφαλιστικών εταιρειών. Παράλληλα, παρέχουμε 
υποστήριξη σε επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία, εποπτεύουσες 
αρχές και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.
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Ελεγκτικές Υπηρεσίες:
•	 	έλεγχος	οικονομικών	καταστάσεων	βάσει	ΕΛΠ	ή	ΔΠΧΑ
•	 	επισκόπηση	καταστάσεων	προκαθορισμένης	περιόδου
•	 	ειδικοί	έλεγχοι	βάσει	προσυμφωνημένων	ελεγκτικών	

διαδικασιών
•	 	βεβαιώσεις	ή	επικαιροποίηση	ενημερωτικών	δελτίων
•	 	εξέταση	προβλεπόμενων	οικονομικών	καταστάσεων
•	 	επισκόπηση	πακέτων	ενοποίησης	θυγατρικών	ή	αναφορών	

προς	μητρική
•	 	παροχή	φορολογικών	πιστοποιητικών

Tax Services & Outsoursing:
•	 	διασυνοριακές	συγχωνεύσεις	&	διεθνείς	εξαγορές	
•	 	υπηρεσίες	Transfer	Pricing	
•	 	υπηρεσίες	διεθνούς	φορολογικού	σχεδιασμού	
•	 	Φ.Π.Α.	και	λοιποί	έμμεσοι	φόροι	
•	 	φορολογία	επιχειρήσεων	
•	 	ζητήματα	ακίνητης	περιουσίας	
•	 	τήρηση	βιβλίων
•	 	προετοιμασία,	υποβολή	και	παρακολούθηση	φορολογικών	

δηλώσεων	
•	 	σύνταξη	ενδοομιλικών	φορολογικών	εκθέσεων	(group	tax	

reporting)
•	 	διαγνωστικοί	φορολογικοί	έλεγχοι
•	 	υποστήριξη	σε	περίπτωση	φορολογικών	ελέγχων
•	 	μελέτη,	οργάνωση	και	πρώτη	εγκατάσταση	λογιστηρίων	

επιχειρήσεων
•	 	σύστημα	reporting,	βραχύχρονα	αποτελέσματα,	οικονομικοί	

δείκτες,	λογιστικές	αναλύσεις
•	 	κοινωνικοασφαλιστική	νομοθεσία	-	Εργασιακές	σχέσεις	–	

Μισθοδοσία.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
•	 	παροχή	συμβουλευτικών	υπηρεσιών	κατά	την	αρχική	μετάβαση	

στα	ΔΠΧΑ
•	 	συνεχή	υποστήριξη	για	την	προετοιμασία	των	οικονομικών	

καταστάσεων	βάσει	ΔΠΧΑ
•	 	παροχή	εξειδικευμένης	εκπαίδευσης	σε	στελέχη	Οικονομικών	

Διευθύνσεων	σε	θέματα	ΔΠΧΑ
•	 	επίβλεψη	εργασιών	οικονομικής	λειτουργίας	και	λογιστηρίου
•	 	τεχνική	υποστήριξη	για	την	κατάρτιση	των	εποπτικών	

αναφορών	
•	 	παροχή	αναλογιστικών	υπηρεσιών	σε	συνεργασία	με	

εξειδικευμένους	συνεργάτες	μας
•	 	καταγραφή	και	αξιολόγηση	διαδικασιών	με	στόχο	τη	βελτίωση	

της	αποτελεσματικότητας	
•	 	εξειδικευμένες	υπηρεσίες	αξιολόγησης	και	διαχείρισης	κινδύνων	
•	 	παροχή	υπηρεσιών	εσωτερικού	ελέγχου	(outsourcing	ή	co	

sourcing)	
•	 	υπηρεσίες	Sustainability	
•	 	υπηρεσίες	τεχνολογίας	(στρατηγικός	σχεδιασμός	περιβάλλοντος	

πληροφορικής,	ασφάλεια	πληροφοριακών	συστημάτων,	
ανάλυση	κινδύνων,	έλεγχος	και	αξιολόγηση	πληροφοριακών	
συστημάτων,	ανάπτυξη	εφαρμογών)

•	 	υπηρεσίες	αποτιμήσεως	εταιρείας	ή	μέρους	των	στοιχείων	του	
Ενεργητικού	της

•	 		υπηρεσίες	Due	Dilligence	(Financial,	Tax,	IT	)
•	 	εκπόνηση	μελετών	βιωσιμότητας/σκοπιμότητας/κόστους	–	

οφέλους

Υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης
•	 	αξιολόγηση	συστήματος	εταιρικής	διακυβέρνησης	και	υποβολή	

προτάσεων	αναβάθμισής	του
•	 	αξιολόγηση	συστήματος	εσωτερικού	ελέγχου	και	αναγνώριση	

των	δικλείδων	ασφαλείας	που	χρήζουν	ενίσχυσης
•	 	αξιολόγηση	συμμόρφωσης	ή	διενέργεια	εργασιών	ανίχνευσης	

αποκλίσεων	(gap	analysis	review)	από	υφιστάμενα	κανονιστικά	
πλαίσια	

•	 	ειδικός	έλεγχος	εποπτικών	αναφορών

Τα στελέχη μας, έχοντας εκτεταμένη εμπειρία σε εισηγμένες και εποπτευόμενες ασφαλιστικές 

εταιρείες, βοηθούν τους πελάτες μας στην επίλυση τεχνικών θεμάτων, με στόχο να λάβουν 

σωστή χρηματοοικονομική πληροφόρηση για λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων. 

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών η ομάδα της Grant Thornton υποστηρίζει τους πελάτες 

της να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για βελτίωση και ανάπτυξη. Στόχος 

μας, η εξυπηρέτηση των πελατών μας και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που δίνουν 

ουσιαστικές λύσεις σε αναδυόμενα θέματα.



Πελατοκεντρική προσέγγιση
Η	φιλοσοφία	μας	στηρίζεται	στο	αυθεντικό	μας	ενδιαφέρον	για	
τους	πελάτες,	τις	προκλήσεις	που	αντιμετωπίζουν,	τις	φιλοδοξίες	
ανάπτυξης	και	το	ευρύτερο	εμπορικό	πλαίσιο	στο	οποίο	
δραστηριοποιούνται.	Τα	στελέχη	μας	είναι	προσιτά,	θέτουν	τις	
σωστές	ερωτήσεις,	ακούν	τους	προβληματισμούς	σας	και	παρέχουν	
μια	σαφή	και	ρεαλιστική	εικόνα	της	κατάστασης.
Ουσιαστικά, εστιάζουμε:
•	 	Σε	μια	προσέγγιση	που	βασίζεται	στην	πραγματική	συνεργασία	

αφιερώνοντας	περισσότερο	χρόνο	και	υποστήριξη	από	τους	
Partners	μας.

•	 	Σε	μια	βαθύτερη	κατανόηση	της	επιχείρησής	σας	με	στόχο	πιο	
ουσιαστικές	συμβουλές	και	συστάσεις.

Άμεση υποστήριξη και ευελιξία
Η	δομή	και	το	μέγεθος	της	Grant	Thornton	αποτελούν	
σημαντικά	πλεονεκτήματα	για	τους	πελάτες	μας.	Οι	γρήγορες	
διαδικασίες	λήψης	αποφάσεων	και	ο	περιορισμός	της	διοικητικής	
γραφειοκρατίας,	δημιουργούν	ομάδες	εργασίας	που	ανταποκρίνονται	
άμεσα,	ενώ	παράλληλα	διατηρούν	όλες	τις	απαραίτητες	διαδικασίες	
και	εσωτερικούς	ελέγχους.
Ουσιαστικά, προσφέρουμε:
•	 	Άμεση	ανταπόκριση	όταν	έχετε	ανάγκη	από	αποτελεσματικές	

λύσεις.

Ρεαλιστικές λύσεις που σας βοηθούν να αναπτυχθείτε
Τα	στελέχη	της	Grant	Thornton	προσθέτουν	αξία	στην	επιχείρησή	
σας.	Μας	αρέσουν	οι	νέες	ιδέες,	δεν	επικεντρωνόμαστε	μόνο	σε	
τεχνικά	ζητήματα	και	προτείνουμε	τρόπους	για	να	κάνετε	την	
επιχείρησή	σας	καλύτερη.	Είτε	οι	στόχοι	σας	περιλαμβάνουν	

διασυνοριακή	επέκταση,	βελτίωση	της	αποδοτικότητάς	σας	ή	
δημιουργία	σχέσεων	εμπιστοσύνης	με	επενδυτές,	εμείς	βρίσκουμε	
την	κατάλληλη	λύση.	Συνδυάζουμε	αρμονικά	τις	απαιτήσεις	του	
σήμερα	με	τις	φιλοδοξίες	σας	για	το	μέλλον.
Ουσιαστικά, διαθέτουμε:
•	 	Κριτική	σκέψη	και	άποψη,	εντοπίζοντας	ευκαιρίες	για	βελτίωση	

και	ανάπτυξη.
•	 	Τρόπους	για	την	αποτελεσματικότερη	αντιμετώπιση	των	

προκλήσεων.

Ομάδες με διαφορετική νοοτροπία
Οι	άνθρωποί	μας	είναι	προσιτοί	και	συνεργάσιμοι.	Δουλεύουμε	
μαζί	στα	ζητήματα	που	σας	απασχολούν,	παρέχοντας	πάντα	μια	
αναγκαία	ανεξάρτητη	άποψη.	Τα	στελέχη	μας	συνεργάζονται	
άψογα	προκειμένου	να	προσφέρουν	ένα	ευρύ	φάσμα	υπηρεσιών,	
κατέχοντας	εμπειρία	σε	διαφορετικούς	κλάδους.	Οι	υπηρεσίες	μας	
εστιάζουν	αποκλειστικά	στις	ανάγκες	της	επιχείρησής	σας.
Ουσιαστικά, δημιουργούμε:
•	 Λύσεις	στοχευμένες	στις	ανάγκες	της	επιχείρησής	σας.
•	 Μια	ουσιαστική	σχέση	συνεργασίας	με	εσάς	και	τα	στελέχη	σας.

Η	Grant	Thornton	στην	Ελλάδα,	μια	από	τις	πιο	δυναμικά	
αναπτυσσόμενες	εταιρείες	του	κλάδου,	έχει	διπλασιάσει	τα	μεγέθη	
της	(ανθρώπινο	δυναμικό	και	κύκλο	εργασιών)	κατά	την	τελευταία	
πενταετία.	Οι	υπηρεσίες	της	αναγνωρίζονται	και	πιστοποιούνται	από	
διεθνείς	οργανισμούς.

Με περισσότερα από 40.000 εξειδικευμένα στελέχη σε πάνω από 130 χώρες, η Grant Thornton έχει ενεργή παρουσία 
παγκοσμίως, με εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση και εκτεταμένη εμπειρία σε όλους τους κλάδους. 
Κι όμως δεν είναι αυτό που μας διαφοροποιεί. Είναι ο τρόπος που δουλεύουμε μαζί σας. Γιατί ανακαλύπτουμε τι είναι σημαντικό 
για εσάς και το μεταφράζουμε ως καίριο για εμάς.

Γιατί	να	επιλέξετε	την	Grant	Thornton?	

Thought	Leadership
Η Grant Thornton επενδύει στην ενημέρωση των πελατών σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στο επιχειρηματικό και 
χρηματοοικονομικό  περιβάλλον. Το “Financial Sector Insights” αποτελεί μία από τις ενημερωτικές εκδόσεις που συντάσσονται 
από την ομάδα των Financial Services της Grant Thornton στην Ελλάδα.

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε την ενημερωτική μας έκδοση καθώς και άλλες εκδόσεις που πραγματοποιεί η Grant Thornton 
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο marketing@gr.gt.com.



Στοιχεία επικοινωνίας
Έχοντας περισσότερους από 35 επαγγελματίες, αφιερωμένους για υπηρεσίες προς τον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό 
τομέα, υποστηρίζουμε τους πελάτες να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες και να αναπτυχθούν μέσα σε ένα σύνθετο και απαιτητικό 
περιβάλλον.
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H ομάδα της Grant Thornton εξυπηρετεί τον ασφαλιστικό κλάδο τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε επίπεδο μεμονωμένου 
δικτύου ή χώρας, διαθέτοντας εξειδικευμένη γνώση, μεγάλη εμπειρία επί τεχνικών θεμάτων και υποστηρίζοντας τους πελάτες 
σε πάνω από 55 χώρες. 
Γνωρίζουμε καλά τον ασφαλιστικό κλάδο, και θα εργαστούμε εποικοδομητικά μαζί σας προκειμένου να κατανοήσουμε τις 
ανάγκες σας και να συμβάλλουμε στην επίλυση των θεμάτων που σας απασχολούν.
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