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Bilginin Eşsiz Derinliği

Moore
Müşterilerimiz
Bu sektördeki Müşterilerimiz,

Stephens,

dünyanın

önde

gelen

denizcilik denetim ve danışman şirketi olarak
kabul edilmektedir.
Denizcilik

Denizcilik Finansmanı
Şirketlerin
planları,

sektöründe

uzun

süren

ileriye

yönelik

kuruluş,

özelleştirme,

işletme

halka

satın

arz

almalar,

ve
elden



Gemi Sahipleri

ilişkimiz



Büyük çokuluslu Armatör
Şirketler

eşsiz bilgi derinliği ve dünya çapında



Uluslararası Finansal Kuruluşlar,

sebep olmuştur.



Uluslararası Brokerler,



Gemi İşletmecileri,



Liman İşletmeleri,



Acentelik İşletmeleri,



Lojistik Operasyon Şirketleri,



Gemi Yönetim Şirketleri,



Dünyadaki

denizcilik

Kurumlar Beyannamesi Tasdik Hizmeti,

Yat Üretim Firmaları,

KDV İadesi ve ÖTV si Sıfıra İndirilmiş



noktalarında bulunan üye firmalarımız

Denizcilik Yan Tedarik Firmaları,

sayesinde gerçek anlamda uluslararası

Deniz Yakıtı Raporlaması gibi hizmetleri

bir hizmet sunabilmekteyiz.

bu başlık altında sunmaktayız

Moore

deneyim

Stephens

birikimi

Sadece

ile

Türkiye’yi

Stephens

Türkiye

defter değeri 3 milyar $ aşkın olduğu
gerçeği bunu kanıtlamaktadır.
en

önemli

Türkiye kanunları çerçevesinde TUGS
diye kabul edilen Türk Uluslararası Gemi
Sicilinin gerektirdiği vergi danışmanlığı,
Tam

Tasdik

Kanunu

kapsamında

Denizcilikte Hukuki ihtilaf ve tahkimi

Hizmetler
Denizcilik

sektörüne

verdiğimiz

hizmetler aşağıdaki gibidir:
Denetim ve Güvence
danışmanlık

tabloların

desteği,

uluslararası

standartlarına

dönüştürme

mali

raporlama
(UFRS),

kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç
ile

Uluslararası

Finansal

Raporlama Standartları (UFRS) dâhil
olmak

danışmanlık

donanmasına

tarafından denetlenmiş gemilerin net

denetim

süreçlerinde

hizmetlerini sunmaktayız.

Vergi

Moore

Denetim,

çıkarmalar

üzere

tüm

danışmanlık

ve

denetim hizmetleri sunmaktayız.

Yapılandırmalar
Kurumsal yapılanma, kurumsal strateji,
fonlama, halka arz veya özelleştirme
için hazırlık, stratejik planlama, maliyet
değerlendirme
sunmaktayız.

gibi

hizmetleri

Çarpışma

iddiaları,

anlaşmazlıkları,

kurtarma

tersane
iddiaları

ve

armatörlüğünde

hisse

değerleme

anlaşmazlıklardan

doğan

durumlarda

ihtilaf
finansal

çözümlerine

yardımcı

danışmanlık

hizmetleri sunmaktayız.

ve

olacak

raporlama

OpCost

Bizi Farklı Kılan Nokta

Sektördeki konumumuz yıllık gemi
Moore
sadece

Stephens’in
klasik

Denizcilik

denetim

ekibi,

şirketindeki

hizmetleri vermez. Sektöre artı değer
katan OPCOST gibi ürünlerini de tüm
denizcilik noktasındaki üye

firmaları

sayesinde Dünya Denizcilik piyasasına
sunmaktadır.

Lloyd’s List şirketimizle ile ilgili şu

işletme maliyetleri kıyaslama raporu,
yani

OpCost

tarafından

gösterilmektedir.
Yıllık OpCost raporu, çoğunlukla
Moore Stephens International üye
firmaları
tarafından
denetlenen
finansal tablolardan alınan 2.100 'den
fazla
geminin
gerçek
işletme
maliyetleri veri tabanımızdan elde
edilir.

ifadeleri kullanmıştır;

“Ask a ship owner which international
accountant he most associates with
the shipping industry, and he will
probably say Moore Stephens."

İşletme maliyetleri 25 genel gemi
tipleri için gösterilmiştir ve mürettebat
masrafları, kumanya, tamir ve bakım,
sigorta ve yönetim dâhil olmak üzere
12 maliyet kategorisine ayrılmıştır.
Rapor,
ayrıca
geçen
yıldan
değişikliklerin analizini ve drydocking
maliyetleri ve süresi hakkında bilgileri
de içermektedir.

İşletme

maliyeti

bilgileri

Moore

Stephens müşterileri de dahil olmak
üzere, kendi rızasıyla paylaşan gemi
sahipleri ve yöneticilerinden güvenli
ve

gizli

olması

edilmektedir.

şartıyla

temin

Moore Stephens Global

İletişim Bilgilerimiz

Moore Stephens International Limited,
ana merkezi Londra’da bulunan global bir
denetim ve danışmanlık ağıdır.

Bu broşürün içinde herhangi bir hizmet hakkında ya da genel hizmetlerimiz hakkında
bilgi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki kişilerle irtibat kurun:

2,67 milyar ABD doları ücreti ve 101
ülkede
ofisleri
ile
ihtiyaçlarınızı
karşılayacak kaynak erişimine sahip
olduğumuzdan emin olabilirsiniz.
Moore Stephens Global üye firmalarının
ortak değerlerini paylaşmaktadır: Bilgi,
Birikim, Deneyim, Global bakış açısı ve
Kalite.
Dünya çapındaki ağımızın genişliği ile yerel
uzmanlık
ve
deneyimi
birleştirerek,
müşterilerin ihtiyaçları ne olursa olsun,
Moore Stephens’in yerel, ulusal ve
uluslararası ihtiyaçlarına doğru çözüm
sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Türkiye’ de Moore Stephens

Kenan Avcı – Ortak
T +90 (216) 368 2424
kenan.avci@moorestephens.com.tr
Burak Onur – Ortak
T +90 (216) 368 2424
burak.onur@moorestephens.com.tr
Erkan Kahraman – Ortak
T +90 (216) 368 2424
erkan.kahraman@moorestephens.com.tr
Serkan Yılmaz – Direktör
T +90 (216) 368 2424
serkan.yilmaz@moorestephens.com.tr

İstanbul Merkez, Ankara, Ordu ve Antalya
4 farklı noktada ve yaklaşık 100 çalışanı ile
oluşan
Moore
Stephens
Türkiye,
Türkiye’nin en büyük bağımsız denetim
ağından bir tanesidir.
Amacımız sade ve basittir: Müşteriler
tarafından mali konularda danışmanlık için
aranan ilk kurum olmak, çözüm üretmek,
sadece danışmanınız değil iş ortağınız
olmaktır.
Müşterilerimizin ticari ve kişisel hedeflerini
ulaşabilmelerine yardımcı olmak için onlara
mantıklı tavsiyeler ve değişik çözümler
sağlıyoruz. Başarımız, tüm müşterilerimize
yenilikçi ve kişiye özel bir hizmet
sunmamızı sağlayan endüstri odaklı
olmamızdan kaynaklanmaktadır.
.

Ankara Asfaltı|Halk Sokak|Sıddıklar Plaza
No:56-7|Kozyatağı-İSTANBUL
www.moorestephens.com.tr
Yukarıdaki bilgilerin bu broşürün yapıldığı ve basıldığı tarihte doğru olduğuna inanmaktayız. Ancak bu bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından
kaynaklı oluşan veya oluşabilecek zararlardan MBK Grup şirketleri çalışanları, ortakları veya çalışanları ile Moore Stephens ağ firmaları ve çalışanları, hiçbir
şekilde sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz. Şubat 2014.

