Η Deloitte στην Ελλάδα

Παγκόσμια εμβέλεια με ισχυρή τοπική παρουσία
Ποια είναι η Deloitte

Οι Υπηρεσίες της Deloitte

Η Deloitte Ελλάδας είναι µέλος της Deloitte Touche
Tohmatsu Limited της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Deloitte στους πελάτες της
καλύπτουν όλους τους τομείς δράσης μιας επιχείρησης.

Η Deloitte προσφέρει ολοκληρωμένες ελεγκτικές,
φορολογικές, χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές
υπηρεσίες μέσω ενός εκτεταμένου διεθνούς δικτύου που
εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε γνώση, συνεργασίες και
τοπική υποστήριξη στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Η Deloitte είναι η μεγαλύτερη, σε μέγεθος και
εύρος δεξιοτήτων, εταιρεία παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως.
Απασχολεί περισσότερα από 200.000 στελέχη σε
154 χώρες και 650 γραφεία, επιτυγχάνοντας
ετήσιο κύκλο εργασιών USD 32,4 δισ. (2013).
Στην Ελλάδα η Deloitte έχει διανύσει μία εξαιρετικά
επιτυχημένη 35ετή πορεία, παρέχοντας πλήρες εύρος
συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών σε όλους τους
τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της
ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, της βιομηχανίας, του
τουρισμού, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Στελεχώνεται με περισσότερους από 500 συμβούλους στα
γραφεία της στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όντας η
μοναδική διεθνής συμβουλευτική εταιρεία με μόνιμη
παρουσία και πλήρες εύρος υπηρεσιών στη Βόρειο
Ελλάδα.

Συνδυάζοντας διεθνές κύρος και ανεξαρτησία, βαθιά
γνώση και εμπειρία σε όλους τους κλάδους της
οικονομίας, δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων
αναλύσεων (analytics), καθώς και πλήρη κατανόηση των
ευθυνών και αναγκών των ανώτερων στελεχών και των
μετόχων, η Deloitte προσφέρει εφαρμόσιμες λύσεις που
μεγιστοποιούν τις αναπτυξιακές προοπτικές, την
αποδοτικότητα και την αξία μιας επιχείρησης.

Οι Πελάτες της Deloitte
Μεταξύ των πελατών της Deloitte περιλαμβάνονται οι
μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, σημαντικές τοπικές
επιχειρήσεις και κρατικοί οργανισμοί σε κάθε χώρα, καθώς
επίσης και ταχέως αναπτυσσόμενες διεθνείς επιχειρήσεις.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Deloitte προσφέρει τις
υπηρεσίες της στο 81% των εταιρειών που
περιλαμβάνονται στη λίστα Fortune Global 500® και πιο
συγκεκριμένα στο:
• 92% του κλάδου τεχνολογίας, ΜΜΕ και
τηλεπικοινωνιών
• 80% του βιομηχανικού κλάδου
• 92% του κλάδου υγείας
• 83% του χρηματοοικονομικού κλάδου
• 67% του κλάδου ενέργειας και φυσικών πόρων
• 83% του κλάδου καταναλωτικών αγαθών και
μεταφορών
Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, η Deloitte αξιοποιεί την
παγκόσμια τεχνογνωσία της, εξυπηρετώντας τις
σημαντικότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλους
τους κλάδους της εγχώριας οικονομίας.

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες της Deloitte Ελλάδας καλύπτουν μεταξύ άλλων τα εξής:
Υπηρεσίες Ελέγχου &
Διαχείρισης Κινδύνου
• Υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή
• Ειδικοί & Προληπτικοί
Έλεγχοι (Due Diligence)
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
επί Νομοθετικών και
Ρυθμιστικών Θεμάτων
• Υπηρεσίες Εσωτερικού
Ελέγχου & Διαχείρισης
Επιχειρηματικών Κινδύνων
• Υπηρεσίες Διαχείρισης
Κίνδυνων Τεχνολογίας &
Πληροφορικής

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Φορολογικές
Υπηρεσίες

Χρηματοοικονομικές
Υπηρεσίες

• Ανάπτυξη & Υλοποίηση
Στρατηγικής

• Φορολογία Επιχειρήσεων,
Έμμεση & Διεθνής Φορολογία

• Αποτιμήσεις Εταιρειών

• Επιχειρησιακή Οργάνωση &
Λειτουργία

• Υποστήριξη Πολυεθνικών
Επιχειρήσεων σε Θέματα
Εργοδοσίας (Global Employer
Services)

• Χρηματοοικονομικά Θέματα
Εξαγορών & Συγχωνεύσεων

• Στρατηγικά & Επιχειρησιακά
Θέματα Εξαγορών &
Συγχωνεύσεων
• Υποστήριξη Οικονομικής
Διεύθυνσης
• Υπηρεσίες Πληροφορικής
• Διοίκηση Ανθρωπίνου
Δυναμικού – Εξεύρεση &
Επιλογή Στελεχών

• Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις
(Transfer Pricing)
• Φορολογικά Θέματα
Εξαγορών & Συγχωνεύσεων
• Φορολογικά Θέματα
Αναδιάρθρωσης Εταιρικών
Δομών

• Εξεύρεση Χρηματοδότησης

• Εταιρική Αναδιοργάνωση &
Ανασυγκρότηση
• Υπηρεσίες Οικονομικού
Εμπειρογνώμονα σε
Επιχειρηματικές Διαφορές &
Έρευνες
• Ειδικοί Έλεγχοι &
Χρηματοοικονομικές
Υπηρεσίες Υποστήριξης
Συναλλαγών

Business Consulting

Εμπειρία & Καινοτομία

Μεγιστοποίηση Αξίας προς τους Μετόχους

Το Τμήμα Business Consulting – Strategy & Operations
(Στρατηγικής & Λειτουργίας) της Deloitte Ελλάδος
εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
που αποσκοπούν στην υλοποίηση του οράματος των
επιχειρήσεων, με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα στον
ταχύτερο χρόνο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε εστιάζουν σε τέσσερις
βασικούς τομείς (Στρατηγική, Εξαγορές – Συγχωνεύσεις &
Αναδιαρθρώσεις, Οργάνωση & Λειτουργία, Υποστήριξη
Οικονομικής Διεύθυνσης) που, βάσει της διεθνούς
εμπειρίας, έχουν αποδειχτεί οι κρισιμότεροι για τη
μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων.

Απασχολεί σημαντικό αριθμό συμβούλων με εμπειρία και
τεχνογνωσία σε θέματα στρατηγικής και διοίκησης
επιχειρήσεων καθώς και εις βάθος γνώση βέλτιστων
πρακτικών για όλους τους κλάδους της αγοράς.

Βασικό άξονα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας
αποτελεί το Deloitte Enterprise Value MapΤΜ, ένα
πρακτικό εργαλείο το οποίο στοχεύει στην ευθυγράμμιση
της στρατηγικής, των δράσεων, των επενδύσεων και της
λειτουργίας μίας επιχείρησης με τη δημιουργία αξίας για
τους μετόχους της.

Κύριος στόχος μας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, η
χάραξη ευέλικτων στρατηγικών και η υλοποίηση
εστιασμένων στο αποτέλεσμα λύσεων για τους πελάτες.

Οι υπηρεσίες Strategy & Operations Consulting στο πλαίσιο του εργαλείου Deloitte Enterprise Value MapΤΜ

Αξία προς τους Μετόχους
Πώς δημιουργείται
η αξία προς τους
Μετόχους
(Value Drivers)

Πώς μπορούμε να
σας βοηθήσουμε να
μεγιστοποιήσετε
την αξία προς τους
Μετόχους

Μελλοντικές
Προοπτικές
Εξωτερικοί
Παράγοντες

Δυνατά
Σημεία
Εταιρείας

Αύξηση
Εσόδων
Όγκος
Πωλήσεων

Τιμές
Πώλησης

Λειτουργικό
Περιθώριο
Φόρος
Κόστος
Εισοδήματος Πωληθέντων

• Ευέλικτος Στρατηγικός
Σχεδιασμός

• Στρατηγική Εξαγορών &
Συγχωνεύσεων

• Πλάνα Δράσης για κάθε
Ενδεχόμενο
(Contingency Planning)

• Ανάλυση
Επιχειρησιακών
Θεμάτων & Αναγνώριση
Συνεργιών

• Επιχειρηματικά Σχέδια

• Βελτιστοποίηση
Απόδοσης μετά τη
Συγχώνευση (Post
Merger Integration)

• Μελέτες Σκοπιμότητας
• Στρατηγική Μάρκετινγκ
• Βελτιστοποίηση
Τιμολόγησης

• Επιχειρησιακή &
Χρηματοοικονομική
Αναδιάρθρωση

• Υποστήριξη Εξαγωγικής
Δραστηριότητας
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Υπηρεσίες
Στρατηγικής
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Υπηρεσίες
Εξαγορών Συγχωνεύσεων &
Αναδιαρθρώσεων
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Έξοδα Γενικά,
Διοίκησης &
Διάθεσης

Αποδοτικότητα
Ενεργητικού
Πάγια

Αποθέματα

• Αναδιάρθρωση
Επιχειρηματικού
Μοντέλου &
Επιχειρησιακών
Διαδικασιών

• Προϋπολογισμοί &
Συστήματα Διοικητικής
Πληροφόρησης (MIS)
• Ανασχεδιασμός
Διαδικασιών
Οικονομικής
Διεύθυνσης &
Οικονομικού
Κανονισμού

• Μείωση Κόστους &
Βελτίωση Κεφαλαίου
Κίνησης
• Διαχείριση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας

• Κοστολόγηση &
Παρακολούθηση
Απόδοσης /
Κερδοφορίας

• Κεντρικοποίηση
Υπηρεσιών (Shared
Services)
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Υπηρεσίες
Οργάνωσης &
Λειτουργίας

Απαιτήσεις &
Υποχρεώσεις
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Υπηρεσίες
Υποστήριξης
Οικονομικής
Διεύθυνσης

