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Στο 15ο CFO Forum, η KPMG ζήτησε από επιφανείς Έλληνες CEOs και CFOs να συζητήσουν και να
σχολιάσουν τα θέματα γύρω από το ρόλο του CFO στην επιχείρηση αλλά και επίκαιρα θέματα που τους
απασχολούν. Περισσότεροι από 200 CFOs & CEOs, από 100 εταιρείες, θεώρησαν χρήσιμο να έλθουν
στις 28 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental να τους ακούσουν και να συζητήσουν μαζί
τους ζητήματα που τους απασχολούν ή θα τους απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον, εντός ενός συνεχώς
εξελισσόμενου και με συνεχείς αλλαγές περιβάλλοντος, όπως άλλωστε ήθελε να τονίσει ο τίτλος του
συνεδρίου “The Changing Role of the CFO”. Ο βασικός ομιλητής 
Dr. George Cooper προσκλήθηκε για να παρουσιάσει τη δική του πλευρά
για τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία σήμερα, βασιζόμενος σε κλασικές
και μη οικονομικές θεωρίες. Στην ομιλία του επισήμανε τις αντιφάσεις του
οικονομικού συστήματος και μίλησε για τις «φούσκες» της οικονομίας και τα
φαινόμενα «ντόμινο». 

Η έντονη εντύπωση που προκάλεσαν οι παρουσιάσεις αποτυπώθηκε στη
διάδραση ομιλητών και κοινού και τις πολλές ερωτήσεις που είτε
κατετέθησαν ηλεκτρονικά είτε εκφωνήθηκαν, στις αξιολογήσεις των
συνέδρων, αλλά και στα «πηγαδάκια» που δημιουργήθηκαν κατά τη
διάρκεια των διαλειμμάτων. Οι τίτλοι των παρουσιάσεων μιλούν μόνοι τους: Money, Monetery Policy and
Financial Instability, Value Based Management, Rethinking Financial Market Behaviour & Long Term
Investment Risks. 

Εξίσου χρήσιμα και επίκαιρα κρίθηκαν τα δύο πάνελ του συνεδρίου. Το πρώτο πάνελ «Value Based
Managemet & Data Analytics: Δημιουργώντας Αξία στις επιχειρήσεις» τονίστηκε η αναγκαιότητα
της χρήσης ανάλυσης δεδομένων ως ένα εργαλείο που προσφέρει την κατάλληλή πληροφόρηση για να
λάβουν οι οικονομικές διοικήσεις των επιχειρήσεων τις σωστές αποφάσεις. Στο δεύτερο πάνελ “Cyber
Security and the CFO: a challenge or an opportunity” ο Υποστράτηγος Εμ. Σφακιανάκης έδωσε

μέσα από μία ομιλία το γενικό πλαίσιο της χρήσης του διαδικτύου 
και τους κινδύνους που εγκυμονεί για τις εταιρείες ενώ στη συνέχεια
ακολούθησε σχολιασμός και case studies από CFOs μεγάλων
εταιρειών. Στα πλαίσια των αλλαγών στη νομοθεσία, ο Γιώργος
Βενιέρης μίλησε για την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου
σχετικά με την υποχρεωτική εναλλαγή των νόμιμων ελεγκτών 
και ελεγκτικών γραφείων. Τέλος, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τράβηξε
και η παγκόσμια έρευνα “The View from the Top: What do CEOs
actually expect of their CFOs” στην οποία 549 top level executives
έδωσαν απαντήσεις σχετικά με το τι περιμένουν από τους CFOs της
εταιρείας τους. 

Το “Post Event Report” που διαβάζετε, σκοπό έχει να ενημερώσει ή να θυμίσει, τα κύρια σημεία του
πιο πρόσφατου «κομματιού» μίας μακράς σειράς CFO Fora της KPMG.

Εισαγωγή



Το 82% θα ήθελε

να συμμετέχει 

στο επόμενο event

Το 82%
θα πρότεινε σε άλλους

να συμμετέχουν 

Το 92% μίλησε

θετικά για τη

διοργάνωση
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Το 15o CFO σε αριθμούς15

8 000+
ενημερώθηκαν 
μέσω e-mails
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Το 83% των
συμμετεχόντων 
θα πρότεινε 
σε άλλους να
συμμετέχουν στο
επόμενο συνέδριο

Το 90% των συμμετεχόντων
θεώρησε ότι τα θέματα που
παρουσιάστηκαν είναι σχετικά 
με το αντικείμενό τους

Στην ερώτηση προς τους
συνέδρους «Χρησιμοποιείτε
εταιρικά συστήματα Data 
& Analytics?»

το 57% απάντησε θετικά,
ενώ οι περιοχές που έχει
αναπτυχθεί είναι στο σύνολο
του οργανισμού και όχι μόνο
σε ένα τμήμα του.

Το 88% των
συμμετεχόντων βρήκε ότι
οι εισηγητές του συνεδρίου
ανταποκρίθηκαν στις
απαιτήσεις των θεμάτων

Το 81% θα
ήθελε σίγουρα να
παρευρεθεί στο
επόμενο CFO Forum

32 ερωτήσεις
έγιναν μέσω της
διαδραστικής
πλατφόρμας

12 ερωτήσεις
από τους
ομιλητές προς 
το κοινό
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• το 63% των CEOs θεωρεί ότι οι Οικονομικοί Διευθυντές θα έχουν πιο κομβικό
ρόλο μέσα στην επιχείρηση τα επόμενα 3 χρόνια

• Eφαρμογή νέου κανονιστικού πλαισίου: υποχρεωτική η εναλλαγή των
νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων 

• Το θέμα της προστασίας του κυβερνοχώρου έχει πάψει πια να είναι ένα
μόνο ένα τεχνικό θέμα της ΙΤ Διεύθυνσης της εταιρείας και είναι πια θέμα συνολικής
κουλτούρας του οργανισμού. 

• Τα τρία πράγματα που περιμένουν οι CEOs ανάμεσα σε άλλα από τους CFOs :

1. να έχουν διεθνή εμπειρία, 
2. να μπορούν να διαχειριστούν θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικού

μετασχηματισμού και 
3. να είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες

Τί άκουσα
στο 15ο CFO τnς KPMG

Οι λέξεις 
που ακούστnκαν 
στο συνέδριο
περισσότερο 
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Ευxαριστούμε τους xορnγούς και τις εταιρείες που συμμετείxαν
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Ποιοι παρακολούθnσαν το συνέδριο 
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