Ποια είναι η Grant Thornton;

Η Grant Thornton είναι ένας διεθνής επιχειρηματικός σύμβουλος, με ηγετική παρουσία, που βοηθά
δυναμικές επιχειρήσεις να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη.
Το όνομά μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, ισοδυναμεί με έναν από τους μεγαλύτερους οίκους ανεξάρτητων
εταιρειών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και το εμπιστεύονται οι
αγορές κεφαλαίων, οι ρυθμιστικές αρχές και οι διεθνείς εποπτικές αρχές.
Είμαστε ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος ελεγκτικός οργανισμός την τελευταία τριετία και επιδιώκουμε να
αναπτυσσόμαστε κι εμείς παράλληλα με τους πελάτες μας.
Παγκόσμια υπεροχή & ευελιξία

Ως μέρος ενός παγκόσμιου οργανισμού με ετήσιο τζίρο $4,6 δις και με 42.000 ανθρώπους σε 140
χώρες, έχουμε το μέγεθος να καλύψουμε την οποιαδήποτε ανάγκη σας. Τα στελέχη μας εργάζονται
καθημερινά με επιχειρήσεις εισηγμένες, μη εισηγμένες και εταιρίες δημόσιου τομέα, οι οποίες μας
επιλέγουν για την τεχνογνωσία μας, την κλαδική μας εμπειρία αλλά και το διαφορετικό τρόπο
συνεργασίας. Η ισχυρή μας παγκόσμια δομή και παρουσία, σε συνδυασμό με τη βαθιά κατανόηση τόσο
της τοπικής αγοράς, όσο και των δυναμικών οικονομιών σε όλο τον κόσμο, μας αναδεικνύει ως
αποτελεσματικό φορέα υποστήριξης όλων των στρατηγικών σας σχεδίων, όπου κι αν επιλέξετε να
κατευθύνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, με κοινό στόχο να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες
σας για ανάπτυξη.
Η Grant Thornton στην Ελλάδα

Η Grant Thornton στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1994, και το 1998 έγινε μέλος της Grant Thornton
International Ltd, ενός από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ανεξάρτητων εταιρειών
μελών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σήμερα διαθέτει γραφεία σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, απασχολεί πάνω από 500 άτομα και έχει ετήσιο κύκλο
εργασιών €25,2 εκ.
Οι βραβεύσεις μας

Η Grant Thornton Ελλάδας αναδείχθηκε στη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Best managed
workplace» από το Managing Partner’s Forum, για το 2016, ενώ το 2014 βραβεύτηκε ως National
Champion στα European Business Awards 2014/2015, στην κατηγορία «The Business of the Year
€0-25m» για την Ελλάδα. Επίσης, η Grant Thornton στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένη στο Public
Company Accounting Oversight Board (PCAOB), έχει πιστοποιηθεί με το Διεθνές Πρότυπο BS EN
ISO 9001:2008 στον τομέα «Παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών»,
καθώς επίσης και με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 το οποίο πιστοποιεί το Σύστημα
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της εταιρείας. Το παγκόσμιο δίκτυο της Grant Thornton έχει
αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, όπως «Employer of the year 2015 & 2014» και «Network of the
year 2013» από το περιοδικό International Accounting Bulletin, «World’s Most Attractive Employers
2015» από την έρευνα Universum Annual Student Survey καθώς και «Best Programme for Leadership
Development 2015» και «Best Managed International Firm 2014» από το Managing Partners' Forum.

