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Η πολυετής και εκτεταμένη εμπειρία της KPMG, ως μέλος ενός

διεθνούς δικτύου εταιρειών παροχής υπηρεσιών, καταδεικνύει ότι 

οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εντοπίζονται 

σε τρεις κυρίως τομείς – την Ανάπτυξη, την Απόδοση

και τη Διακυβέρνηση. Με γνώμονα αυτό, η KPMG έχει αναπτύξει

εξειδικευμένες προσεγγίσεις, που της επιτρέπουν να καλύπτει 

με εξαιρετικά αποτελέσματα αυτές τις ανάγκες σας.

Το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της KPMG συνδυάζει αφενός 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες ειδικών από όλο τον κόσμο 

και αφετέρου τεχνικές, εργαλεία και βαθιά γνώση της αγοράς

προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει αντικειμενικές 

και αξιόπιστες συμβουλές που σας βοηθούν να διατηρήσετε 

και να μεγιστοποιήσετε την αξία των οργανισμών σας.

Το ειλικρινές μας ενδιαφέρον για την επιτυχία σας είναι εκείνο 

που μας οδηγεί στην αναζήτηση διαχρονικών και ουσιαστικών

επαγγελματικών σχέσεων, βασιζόμενων στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.



Η ανάπτυξη είναι μία επιτακτική

ανάγκη για κάθε εταιρεία ανεξαρτήτως

οικονομικής συγκυρίας, είτε βρίσκεται

σε φάση που βελτιώνει τα αποτελέ -

σματά της οργανικά, μέσω διεύρυνσης

των προϊόντων και υπηρεσιών της, 

είτε διεισδύει σε νέες αγορές, είτε

κινείται προς νέους τομείς. Ανεξάρτητα

εάν ο στόχος είναι η εξαγορά μίας

επιχείρησης, η άντληση χρηματοδότη -

σης ή η βελτίωση της λειτουργικής 

ή χρηματοοικονομικής απόδοσης, 

η ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων

συμβούλων που διαθέτει η KPMG

μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή

διεθνώς αναγνωρισμένων και πετυ -

χημένων πρακτικών και στρατηγικών,

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή

οικονομική διαχείριση και η αποτελε -

σματική λήψη κρίσιμων αποφάσεων. 

Οι βασικές κατηγορίες σχετικών
υπηρεσιών είναι οι εξής:

Ανάπτυξn
Επιχειρηματικές Συναλλαγές 
και Αναδιάρθρωση
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Χρηματοοικονομικές
συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η παροχή αντικειμενικών και αμερόλη -
πτων υπηρεσιών απευθύνεται σε
επενδυτές, πωλητές, χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, δανειζόμενους και κυβερνητι -
κούς οργανισμούς με κύριο στόχο τη
διασφάλιση των συμφερόντων τους.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες
ενδεικτικά είναι:

• Εξαγορές και συγχωνεύσεις

•  Πώληση εταιρειών και αποεπένδυση

•  Αποτίμηση εταιρειών ή συγκεκριμέ -
νων περιουσιακών στοιχείων

•  Κατανομή τιμήματος εξαγοράς
(PPAs) και αποτίμηση άυλων
περιουσιακών στοιχείων

•  Εξασφάλιση δανειακών κεφαλαίων
για επιχειρηματικό σκοπό ή για την
εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομής
ή/και άντληση επενδυτικών και ιδίων
κεφαλαίων

•  Αποκρατικοποιήσεις

•  Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
σε έργα Συμπράξεων Δημοσίου
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

•  Τιτλοποιήσεις και αναδιάρθρωση
δανεισμού

•  Γνωμοδοτήσεις για εσωτερικούς 
ή ρυθμιστικούς σκοπούς

•  Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας.

Λογιστικές συμβουλευτικές
υπηρεσίες

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις στο
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
καθιστούν την χρηματοοικονομική
πληροφόρηση μια μεγάλη πρόκληση για
τις επιχειρήσεις. Η πρόκληση αυτή
ενισχύεται από τις σημαντικές αλλαγές
που προβλέπονται στα πρότυπα της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Πολλές επιχειρήσεις επίσης επιδιώκουν
να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους
προκειμένου να επιτύχουν έγκαιρη και
ακριβή χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Οι σύμβουλοι της KPMG βοηθούν τους
πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
όπως είναι η συμμόρφωση με νέα ή
αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και η
βελτιστοποίηση των διαδικασιών
παραγωγής χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης, με στόχο τη διασφάλιση
της εναρμόνισης των οικονομικών
υπηρεσιών με τους βραχυπρόθεσμους
και μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς
στόχους της επιχείρησης.

Το τμήμα λογιστικών συμβουλευτικών
υπηρεσιών της KPMG προσφέρει ένα
ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε μια σειρά
σημαντικών θεμάτων, συμπεριλαμβανό -
με νων των:

• Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Α.) και
λογιστικές υπηρεσίες μετάβασης

• Νέα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα
(νόμος 4308/2014) και λογιστικές
υπηρεσίες μετάβασης

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για
ολοκληρωμένες λύσεις
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

• Υπηρεσίες προετοιμασίας εισόδου
επιχειρήσεων σε αγορές

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις
διαδικασίες χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης

• Υπηρεσίες λογιστικής συμμόρφωσης
σε διεθνείς και εγχώριες απαιτήσεις

• Ταμειακή σε δεδουλευμένη λογιστική
βάση και Διεθνή Πρότυπα Δημόσιου
τομέα (IPSAS)

• Εκπαίδευση με διενέργεια
εξειδικευμένων σεμιναρίων. 

Υπηρεσίες αναδιάρθρωσης

Οι υπηρεσίες αναδιάρθρωσης της
KPMG συμβάλλουν στην αύξηση της
παραγωγικότητας, στην ορθή διαχείριση
του κόστους και των πόρων, στη
βελτίωση των ταμειακών ροών καθώς και
στη γενικότερη εξυγίανση της εταιρείας.
Οι έμπειροι επαγγελματίες της KPMG
σχεδιάζουν και υλοποιούν τις
απαραίτητες δράσεις αναδιάρθρωσης οι
οποίες μπορούν να βελτιώσουν
πραγματικά την εικόνα της επιχείρησης
σε λειτουργικό, οργανωτικό και
χρηματοοικονομικό επίπεδο.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες
ενδεικτικά είναι:

• Επιχειρηματικά σχέδια

•  Ανεξάρτητη επιχειρηματική επισκόπη -
ση (Independent Business Review)

•  Χρηματοοικονομική και ταμειακή
στρατηγική

•  Προϋπολογισμός και χρηματοοικο -
νο μι κά μοντέλα προβλέψεων

•  Βελτίωση οικονομικής πληροφόρησης

•  Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων
εξυγίανσης

•  Λειτουργική και χρηματοοικονομική
αναδιάρθρωση

•  Turnaround (Αλλαγή πολιτικής/
εξυγίανση)

•  Υποστήριξη προς τους δανειστές.

•  Αναδιάρθρωση δανείων και χρέους/
Διαχείριση ταμειακής κρίσης.

Υπηρεσίες συναλλαγών

Έχουν εφαρμογή κυρίως σε περιπτώσεις
μεταβίβασης/πώλησης εταιρειών.
Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να
επιτύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα που
επιθυμούν από τη συναλλαγή μέσω της
δημιουργίας αξίας και συνεργειών, του
προσδιο ρισμού του βέλτιστου τιμήματος,
του εντοπισμού ευκαιριών και κινδύνων
και του καθορισμού της καταλληλότερης
δομής.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες
ενδεικτικά είναι:

• Ειδικός οικονομικός έλεγχος
(Financial Due Diligence) είτε από
την πλευρά του αγοραστή είτε από
την πλευρά του πωλητή

•  Κατάρτιση της δομής της συναλλα -
γής (αγορά μετοχών ή στοιχείων
ενεργητικού, μεταβίβαση σε
υφιστάμενη ή νέα εταιρεία, υποστή -
ριξη στην κατάρτιση συμβολαίου
αγοραπωλησίας, προτεινόμενες
ρήτρες και ειδικοί όροι)

•  Ειδικός εμπορικός έλεγχος
(Commercial Due Diligence)

•  Υποστήριξη της πλευράς του πωλητή
σε όλα τα στάδια της συναλλαγής

•  Ανάλυση χρηματοοικονομικών
προβλέψεων

•  Ειδικές εκθέσεις σύμφωνα με την
ελληνική και ξένη νομοθεσία

•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί της
αξιολόγησης πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά τη συναλλαγή

•  Υποστήριξη συναλλαγών εξαγορών,
συγχωνεύσεων, αποσχίσεων και
άντλησης κεφαλαίων μέσω
εισαγωγής στο χρηματιστήριο και
από δημόσιες προσφορές.
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Καλή διακυβέρνηση σημαίνει

διαχείριση των κινδύνων, δημιουργία

αποτελεσματικών συστημάτων

εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνία

της υγιούς κατάστασης του

οργανισμού προς τις κεφαλαιαγορές.

Σημαίνει επίσης, πρόληψη της απάτης,

διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους

κανονισμούς και αποκόμιση αξίας από

τη διαδικασία κανονιστικής

συμμόρφωσης. Παρέχοντας υψηλής

ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες

διαχείρισης κινδύνων στους πελάτες

μας, μετατρέπουμε τους κινδύνους 

σε πλεονεκτήματα. 

Οι βασικές κατηγορίες σχετικών
υπηρεσιών είναι οι εξής:
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Διακυβέρνnσn
Διαχείριση Κινδύνων και Κανονιστική
Συμμόρφωση



Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου
και κανονιστικής
συμμόρφωσης

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει αναβαθμι-
στεί σε ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό
εργαλείο για τη Διοίκηση, υιοθετώντας
μία συστηματική και επαγγελματική
προσέγγιση στην αξιολόγηση και
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της
εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ενδεικτικά
είναι:

• Αξιολόγηση των κινδύνων ανά
λειτουργική περιοχή και ανάπτυξη
προγράμματος ελέγχου το οποίο
υλοποιούμε στη βάση ολικής ή
μερικής ανάθεσης

•  Σχεδιασμός της λειτουργίας εσωτερι -
κού ελέγχου και αξιολόγησή της

•  Εταιρική διακυβέρνηση (δομή, ΚΕΔ,
πολιτικές, τεκμηρίωση, κ.α.)

•  Αξιολόγηση της επάρκειας του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και
ειδικοί έλεγχοι

•  Υποστήριξη σύνταξης αναφορών προς
τον επόπτη με χρήση εξειδικευμένων
εργαλείων

•  Διενέργεια ανάλυσης χάσματος,
ανάπτυξη πλάνου δράσης και
υποστήριξη κατά την υλοποίηση του

• Συμμόρφωση με τις κανονιστικές
απαιτήσεις, όπως αυτές υπαγορεύονται
τόσο από το εγχώριο όσο και το
διεθνές εποπτικό πλαίσιο (Solvency II,
Basel III, EBA, ΤτΕ, ΕΜIR, AML,
MiFID, FATCA).

Διαχείριση
χρηματοοικονομικών κινδύνων

Παρέχουμε ολο κληρωμένες προτάσεις
για τον περιορι σμό της έκθεσης σε
χρηματοοικονομι κούς και λοιπούς
κινδύνους, ικανοποιώντας παράλληλα
και τις εποπτικές απαιτήσεις.  

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ενδεικτικά
είναι:

• Ανάπτυξη, πολιτικών, διαδικασιών και
μεθοδολογιών μέτρησης &
διαχείρισης των κινδύνων (πιστωτι κού,
αγοράς, λειτουργικού, ρευστότητας,
επιτοκίου, ασφαλιστικού, κ.α.)

•  Ανάπτυξη και έλεγχος μοντέλων εκτί -
μησης αναλαμβανόμενων κινδύνων

•  Επιλογή και παραμετροποίηση
συστημάτων διαχείρισης κινδύνων

•  Αναλογιστικές υπηρεσίες και
δημιουργία αναλογιστικών μοντέλων

•  Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων
(ERM)

•  Αξιολόγηση επιπτώσεων στο
ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων
από την εφαρμογή των ΔΠΧΑ 9 

•  Υποστήριξη και υλοποίηση ασκή σεων
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
(Stress Tests) σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο

•  Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίων
ανάκαμψης, πλαισίου αξιολόγησης
επάρκειας εσωτερικού κεφαλαίου
(ICAAP) & ρευστότητας (ILAAP) και
διάθεσης ανάληψης κινδύνων (RAF).

Βιώσιμη ανάπτυξη και
κλιματική αλλαγή

Υποστηρίζουμε τις εταιρείες για την
καλύτερη κατανόηση του πολύπλοκου
και εξελισσόμενου πλαισίου πολιτικών,
κανονιστικών και επιχειρηματικών
περιβαλλοντικών κινδύνων και ευκαιριών
σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη
βιώσιμη ανάπτυξη, και παρέχουμε
βοήθεια για τη βέλτιστη αξιοποίηση των
επιχειρηματικών ευκαιριών.  

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ενδεικτικά
είναι:

• Σχεδιασμός και εφαρμογή
συστημάτων βιώσιμης ανάπτυξης και
εταιρικής υπευθυνότητας

•  Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημά -
των διαχείρισης περιβάλλοντος,
εμπορίας αερίων ρύπων, εφοδιαστικής
αλυσίδας, υγείας και ασφάλειας

•  Διασφάλιση απολογισμών εταιρικής
υπευθυνότητας.

Ασφάλεια συστημάτων
πληροφορικής

Οι νέες τεχνολογίες προσδίδουν μέγιστη
αξία σε μια επιχείρηση μόνο όταν η χρή -
ση τους συνοδεύεται από αποτελεσματι-
κή διαχείριση των απειλών και κινδύνων
που ενέχει η υιοθέτησή τους. Οι υπηρε -
σίες της KPMG στοχεύουν στην ολιστική

κάλυψη της ασφάλειας, περιλαμβά -
νοντας και τις τρεις συνιστώσες της,
δηλαδή: ανθρώπινους πόρους, διαδι -
κασίες και πληροφοριακά συστήματα.  

Οι σχετικές υπηρεσίες μας είναι:

• Στρατηγική και διακυβέρνηση ασφάλει -
ας πληροφορικής και πληροφοριών

•  Σχεδιασμός, υλοποίηση και
αξιολόγηση ελεγκτικών μηχανισμών 

•  Αξιολόγηση ασφάλειας πληροφορια -
κών συστημάτων, εντοπισμός
κινδύνων και αδυναμιών, εκτέλεση
τεχνικών δοκιμών ασφάλειας και
προσπαθειών παρείσδυσης και
ανάλυση επιπτώσεων

•  Σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρη -
σιακής συνέχειας και ανάκαμψης από
καταστροφές

•  Διαχείριση προστασίας δεδομένων
(συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών
προσωπικού χαρακτήρα)

•  Πιστοποίηση SSAE 16 / ISAE 3402,
καθώς και SOX

•  Διενέργεια ελέγχων πληροφοριακών
συστημάτων στο πλαίσιο του
εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου. 

Forensic
(Διάγνωση και διαχείριση
οικονομικών ατασθαλειών 
και εγκλημάτων)

Οι υπηρεσίες Forensic της KPMG έχουν
ως στόχο την παροχή των απαραίτητων
εργαλείων, ώστε οι πελά τες της να
διαχειριστούν επιτυχώς τους  κινδύνους
και τις προκλήσεις που αντι με τω πίζουν
σε θέματα όπως η αυξανόμενη
πολυπλοκότητα των μορφών απάτης
και διαφθοράς, η περίπλοκη νομοθεσία
και οι κανονι στικές απαιτήσεις, 
οι λογιστικές ατασθαλίες και οι παρα -
βιάσεις εταιρικών πολιτικών.  

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ενδεικτικά
είναι:

• Έλεγχοι κανονιστικής και νομικής
συμμόρφωσης, παραβιάσεων
θεσμικών απαιτήσεων και εταιρικών
πολιτικών

•  Διαχείριση εταιρικών διαφωνιών και
εκτίμηση δυνητικής ζημιάς

•  Έρευνες χρηματοοικονομικών
αναφορών

•  Διαχείριση κινδύνων απάτης.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | 7

© 2020 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG
International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 



Η έννοια της επιχειρηματικής απόδοσης

περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από τη

διαχείριση του κόστους. Οι σύμβουλοι

της KPMG βασιζόμενοι στην εμπειρία

τους από σχετικά έργα, γνωρίζοντας

καλά την ελληνική πραγματικότητα και

έχοντας πρόσβαση στην ευρεία γνώση

του διεθνούς δικτύου της εταιρείας,

μπορούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου

υπηρεσίες στους πελάτες μας για τη

βέλτιστη στρατηγική τοποθέτηση, την

βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους και

την αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών

πόρων.

Οι βασικές κατηγορίες σχετικών
υπηρεσιών είναι οι εξής:
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Απόδοσn
Βελτίωση Επιχειρησιακής Λειτουργίας
και Διοίκησης



Υπηρεσίες διαμόρφωσης
στρατηγικής και λειτουργικού
περιβάλλοντος

Υποστηρίζουμε την επιλογή της
καταλληλότερης στρατηγικής
ανάπτυξης ή διατηρήσιμης βελτίωσης
της επιχειρησιακής λειτουργίας.  

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες
ενδεικτικά είναι:

• Καθορισμός στρατηγικής και
λειτουργικού μοντέλου της εταιρείας
και ανάπτυξη οργανογράμματος

•  Μελέτες ανάπτυξης νέων αγορών
και προϊόντων

•  Καθορισμός στρατηγικής και
δράσεων για τη βελτιστοποίηση
εμπειρίας πελάτη

•  Εκπόνηση σαφών και επιτεύξιμων
σχεδίων δράσης για την υλοποίηση
της λειτουργικής στρατηγικής ή του
νέου λειτουργικού μοντέλου

•  Λειτουργικές αναδιοργανώσεις ή και
ενοποιήσεις για επίτευξη οικονομιών
κλίμακας

•  Βελτιστοποίηση διαδικασιών
συμπεριλαμβανομένης της
εφοδιαστικής αλυσίδας και του
κυκλώματος προμηθειών.

Εξειδικευμένες εφαρμογές
τεχνολογίας πληροφορικής 

Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτι -
κότητα ενός σύγχρονου πληροφοριακού
συστήματος είναι ένα από τα πλέον
πολύτιμα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα
που ένας οργανισμός μπορεί να
εξασφαλίσει. Οι υπηρεσίες της KPMG
καλύπτουν πλήρως όλο το φάσμα των
απαιτήσεων που αφορούν σε Συστήμα -
τα Ενδοεπιχειρησιακών Πόρων (ERP),
Επιχειρηματικής Ευφϋίας και
Διαχείρισης Δεδομένων και
Πληροφοριών (Business Intelligence -
BI) ώστε αυτά να παρέχουν υποστήριξη
αλλά και έγκαιρη, αξιόλο γη και κυρίως
αξιόπιστη πληροφορία. Επιπρόσθετα,
μέσω της ανάλυσης των απολογιστικών
δεδομένων, του προϋπολογισμού, της
κοστολόγησης και της κερδοφορίας,
παρέχουμε στη διοίκηση και στα στελέ -

χη των πελατών μας τα απαραίτητα
στοιχεία για τη λήψη σωστών αποφάσε -
ων για την περαιτέρω ανάπτυξη της αξίας
των εταιρειών τους. Παράλληλα,
βασιζόμενοι στη διεθνή εμπειρία μας,
παρέχουμε λύσεις που βοηθούν στη
Ψηφιακή Στρατηγική και Αναβάθμιση
των επιχειρήσεων (Digital, Cloud &
Mobile solutions). 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες
ενδεικτικά είναι:

•  Υλοποίηση σύνθετων έργων
πληροφορικής 

•  Στρατηγική και βελτίωση
αποδοτικότητας πληροφορικής

•  Υλοποίηση Συστημάτων
Ενδοεπιχειρησιακών Πόρων (ERP)

•  Ανάπτυξη εξειδικευμένων
εφαρμογών πληροφορικής

•  Βελτιστοποίηση του κόστους
ανάπτυξης και συντήρησης
πληροφοριακών συστημάτων

•  Μελέτες κόστους ωφέλειας της
εσωτερικής ή εξωτερικής ανάθεσης
της πληροφορικής ενός οργανισμού

•  Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων
Επιχειρηματικής Ευφϋίας (BI)

•  Data warehousing/Data mining,
συνδυάζοντας hardware, software
και τεχνολογίες δικτύωσης.

Υπηρεσίες
χρηματοοικονομικής διοίκησης

Η χρηματοοικονομική λειτουργία πρέπει
να ευθυγραμμίζεται με την επιχειρημα -
τι κή στρατηγική και να παρέχει
οικονομική ανάλυση και πληροφόρηση
ώστε να υποστηρίζεται η εταιρική λήψη
αποφάσεων ενώ παράλληλα θα πρέπει
να καλύπτονται πλήρως οι νομικές και
κανονιστικές απαιτήσεις. 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες
ενδεικτικά είναι:

• Χρηματοοικονομική στρατηγική και
μετασχηματισμός λειτουργιών

•  Σχεδιασμός διοικητικής πληροφόρη -
σης και τρόπων άντλησης
πληροφοριών

•  Βελτίωση διαδικασιών παραγωγής

οικονομικών καταστάσεων

•  Λειτουργική ενοποίηση λογιστηρίων
και βελτίωση παραγωγικότητας.

Υπηρεσίες ανθρώπινου
δυναμικού

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το
σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης και
δυναμικής παρουσίας των πελατών μας
στις αγορές που δραστηριοποιούνται.

Η KPMG παρέχει υποστήριξη στους
πελάτες μας ώστε να είναι πάντα αντα -
γω νιστικοί, πρωτοπόροι και κερδοφόροι
παρέχοντας λύσεις αποτελεσματικής
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
σε 4 άξονες:

Στρατηγική Ανθρώπινου
Δυναμικού. Οι προσφερόμενες
υπηρεσίες ενδεικτικά είναι: Στρατηγική
Ανθρώπινου Δυναμικού, Όραμα, Αξίες,
Εταιρική κουλτούρα, Προσδιορισμός
απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού,
Έρευνες δέσμευσης και απόψεων
εργαζομένων, Περιγραφές και προδια -
γραφές θέσεων εργασίας, HR Audit 
& HR Due Diligence, Επαγγελματική
αποκατάσταση των εργαζομένων
(outplacement), Διαχείριση της
αλλαγής, HR Data & Analytics.

Προσέλκυση και επιλογή στελεχών
και ταλέντων. Έμπειρη ομάδα
συμβούλων με κλαδική εξειδίκευση
εντοπίζει, αξιολογεί και προτείνει τα
καταλληλότερα ανώτερα και μεσαία
στελέχη για την εταιρεία σας στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, χρησιμο -
ποιώντας την πλούσια βάση πληρο- 
φοριών και βιογραφικών αλλά και την
εξαιρετικά ανεπτυγμένη δικτύωση και
γνώση της αγοράς. Παρέχουμε επίσης
διαδικτυα κές υπηρεσίες αναζήτησης
και αξιολόγησης στελεχών μέσω των
πρωτοποριακών και αναγνωρισμέ νων
ιστοτόπων και τεστ δεξιοτήτων, justjobs
και justtests.

Διοίκηση της απόδοσης και
ανταμοι βών. Οι προσφερόμενες
υπηρεσίες ενδεικτικά είναι: Διοίκηση
της απόδοσης, Αξιολόγηση θέσεων
εργασίας, Συστήματα αποδοχών 
& παροχών, Έρευνες αποδοχών 
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& παροχών, Εξατομικευμένες έρευνες
αποδοχών & παροχών, Συγκριτικές
μελέτες (Benchmarking).

Εκπαίδευση και ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες
ενδεικτικά περιλαμβάνουν: Εντοπισμό
και ανάπτυξη ταλέντων, Σχεδιασμό
καριέρας & πλάνου διαδοχής και
Κέντρα αξιολόγησης & ανάπτυξης. 
Τα προγράμματα του KPMG Institute
περιλαμβάνουν το KPMG Hub με
τα τεχνικά προγράμματα απόκτησης
γνώσης, το Sandler Hub με προγράμ -
ματα πωλήσεων, εξυπηρέτησης
πελατών και management σε συνεργα -
σία με τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό
οργανισμό παγκοσμίως και το
Leadership & Management Hub με
προγράμματα ανάπτυξης και ενίσχυσης
δεξιοτήτων και συμπεριφορών. 

Ανάπτυξη μοντέλων κοινών
λειτουργιών και εκχώρησης
λειτουργιών σε τρίτους
(Outsourcing)

H KPMG υποστηρίζει τους πελάτες της
στο να εξετάσουν τη δυνατότητα
ανάπτυξης και χρήσης κοινών
λειτουργιών (shared services) ή την
εκχώρηση λειτουργιών σε τρίτους
(outsourcing). Στο πλαίσιο αυτό
αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό των
απαραίτητων δομών για την υιοθέτηση
τέτοιων μοντέλων λειτουργίας.
Επιπρόσθετα, η KPMG υποστηρίζει
τους πελάτες της στο να αξιολογήσουν
υφιστάμενες δομές κοινών λειτουργιών

ή εκχώρησης λειτουργιών σε τρίτους
με στόχο π.χ. να αποφασίσουν την
περαιτέρω στρατη γική τους όσον
αφορά τη συνέχιση ή μη ενός τέτοιου
μοντέλου λειτουργίας.

Διαχείριση έργων 
και προγραμμάτων και
υποστήριξη της μετάβασης
(Program & Project
Management)

Η ομάδα της KPMG, με υψηλή
τεχνογνωσία και εξειδικευμένη
εμπειρία, υποστηρίζει τους πελάτες της
στο να μεγιστοποιήσουν τα
προσδοκώμενα οφέλη από την
υλοποίηση έργων επιχειρησιακής
βελτίωσης, προσφέροντας υπηρεσίες: 

• Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Έργων

•  Διαχείρισης Έργων, αναλαμβάνοντας
ρόλο υπευθύνου έργου ή καθοδη -
γώντας στελέχη της εταιρείας στην
οργάνωση και την καθημερινή
διαχείριση των έργων τους

•  Υποστήριξης Γραφείου Έργου
(υπηρεσίες οργάνωσης και
λειτουργίας ενός αποτελεσμα τικού
γραφείου έργου, με εφαρμογή
βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης
έργων). 

Λειτουργική ενοποίηση 
μετά τη συγχώνευση 
(Post Merger Integration)

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός
αποτελεσματικού μοντέλου

λειτουργικής ενοποίησης αποτελεί
προϋπόθεση για την εξασφάλιση των
προσδοκώμενων στρατηγικών
ωφελειών της συγχώνευσης σε
ρεαλιστικό χρονικό ορίζοντα.

Η KPMG διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία
και εμπειρία υποστηρίζοντας τους
πελάτες σε θέματα όπως: Οργάνωση
και λειτουργία γραφείου διαχείρισης
συγχώνευσης, Προγραμματισμός
άμεσων και μεσοπρόθεσμων δράσεων,
Σχεδιασμός νέου λειτουργικού
μοντέλου και οργανωτικής δομής,
Ευθυγράμμιση επιχειρησιακών
διαδικασιών, Ενοποίηση πληροφορια -
κών συστημάτων, Αξιολόγηση και
αναδιοργάνωση ανθρώπινου
δυναμικού, κ.α.

Υπηρεσίες προς οικογενειακές
επιχειρήσεις

H KPMG στην Ελλάδα και διεθνώς,
αναγνωρίζοντας την μοναδικότητα των
οικογενειακών επιχειρήσεων και ότι η
ανάπτυξη και βιωσιμότητα τους έγκειται
στις λεπτές ισορροπίες μεταξύ
επιχειρησιακών και οικογενειακών
αναγκών, ανέπτυξε εξειδικευμένες
υπηρεσίες ομαδοποιημένες σε 7
πυλώνες: 
• Σχεδιασμός διαδοχής
• Διακυβέρνηση Οικογενειακής

Επιχείρησης
• Ανάπτυξη
• Διασφάλιση
• Στρατηγικές εξόδου
• Διαχείριση περιουσίας
• Φιλανθρωπία
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