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We have a brand-new site
Καλώς ήρθατε στη νέα μας ιστοσελίδα 

Είμαστε πλέον στον «αέρα» στη νέα ανανεωμένη διαδικτυακή μας διεύθυνση, μέσα από την 
οποία μπορείτε να εξερευνήστε το σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον αλλά και το νέο μας 
περιεχόμενο. 

Όλα τα τελευταία μας νέα, οι εξελίξεις από το διεθνές δίκτυο της Crowe, η αρθρογραφία των 
συνεργατών μας, το εύρος των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και οι άνθρωποί μας, 
φιλοξενούνται πλέον στη νέα ιστοσελίδα www.solcrowe.gr

10o Thessaloniki Tax Forum με θέμα «Ο Ρόλος της Φορολογίας στο Δυνητικό 
Μεταμνημονιακό ΑΕΠ»
Μεσότιτλος: Η ΣΟΛ Crowe, Μεγάλος Χορηγός για δεύτερη συνεχή χρονιά 

Στο 10ο Thessaloniki Tax Forum που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
σε συνεργασία με τη Φορολογική του Επιτροπή τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, στο Ξενοδοχείο The 
Met στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά η ΣΟΛ Crowe. Με κεντρικό θέμα «Ο 
Ρόλος της Φορολογίας στο Δυνητικό Μεταμνημονιακό ΑΕΠ», το Thessaloniki Tax Forum  ανέδειξε 
μεταξύ άλλων το παράδειγμα της Κύπρου που κατάφερε να εξέλθει επιτυχώς από το πρόγραμμα 
προσαρμογής με τις λιγότερες δυνατές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική οικονομία και την 
κοινωνία, ενώ βασικός προβληματισμός του forum αποτέλεσε η φορολογία ως αποτελεσματικού 
εργαλείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. 

Η ΣΟΛ Crowe έδωσε το παρών στο Συνέδριο και συγκεκριμένα στις  εργασίες του Tax Forum στη 
θεματική «Ταχύτητα και Αποτελεσματικότητα της Φορολογικής Δικαιοσύνης», με ομιλητή τον 
Χαράλαμπο Αδαμούδη, Επικεφαλής Νομικού Τμήματος Βορείου Ελλάδος.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία εδώ.

Mediterranean Resort & Hotel Real Estate Forum
Συμμετοχή της ΣΟΛ Crowe στο Roundtable “Meeting the Growing Tourism Demand in Greece”

H τέταρτη χρονιά του διεθνούς συνεδρίου Mediterranean Resort & Hotel Real Estate Forum 
πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά στις 15 – 17  Οκτωβρίου στο Divani Apollon 
Palace & Thalasso, εξετάζοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες στη βιομηχανία του τουρισμού στη 
χώρα μας. 

Το σημαντικότερο επενδυτικό συνέδριο του τουρισμού για την περιοχή της Μεσογείου, 
προσέλκυσε περισσότερους από 350 συνέδρους, εκπροσώπους funds, real estate brokers, αλλά 
και εκπροσώπους μεγάλων ελληνικών και ξένων αλυσίδων ξενοδοχείων. Το Mediterranean Resort 
& Hotel Real Estate Forum (MR&H) προσελκύει πλήθος διεθνών επενδυτών που αναζητούν νέες 
ευκαιρίες στην περιοχή της Μεσογείου ή επιθυμούν να επεκτείνουν το υπάρχον χαρτοφυλάκιο 
ακινήτων με περαιτέρω εξαγορές.

Ο Ξενοφών Πετρόπουλος, Διευθυντής HTL Υπηρεσιών, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς 
ομιλητές του Forum, αναδεικνύοντας τις προοπτικές που παρουσιάζει η χώρα στον ευρύτερο κλάδο 
του Τουρισμού και της Αναψυχής. Σημειώνεται ότι η ΣΟΛ Crowe, εκπροσωπεί αποκλειστικά στην 
Ελλάδα την Horwath HTL, τη μεγαλύτερη και πιο έμπειρη εταιρεία συμβούλων για ξενοδοχειακές 
και τουριστικές υπηρεσίες παγκοσμίως, με περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας και παρουσία 
σε 46 χώρες στον κόσμο.

Με τις διατάξεις του 4469/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν4549/2018 και ισχύει, 
ρυθμίζεται η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών προς πιστωτές 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας 
βιώσιμων επιχειρήσεων.

Κύριος στόχος είναι η διάσωση μόνο των βιώσιμων επιχειρήσεων, δηλαδή εκείνων που, με 
βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη, έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν την 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Νεκτάριος Πατατούκας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γιατί Ελεγκτής Ορκωτός Λογιστής και γιατί 
στη ΣΟΛ Crowe;
Μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις το 
1980 εντάχθηκα στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Μου 
δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω από κοντά και να διδαχθώ 
από συναδέλφους καταξιωμένους στον λογιστικό 
και ελεγκτικό χώρο, όπως τον κ. Θ. Γρηγοράκο και 
τον Ν. Πρωτοψάλτη. Όταν αργότερα, έγινε η δομική 
μεταβολή στο σύστημα του ελέγχου, μια μεγάλη μερίδα 
των παλαιών ορκωτών ελεγκτών συσπειρώθηκαν 
και δημιούργησαν το 1993, την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., 
στην οποία ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη. Η ΣΟΛ 

Χρόνος έκπτωσης της δαπάνης που επιβλήθηκε με δικαστική απόφαση είναι χρόνος που 
αυτή είναι βέβαια, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη

Απεικόνιση μακροπροθέσμων υποχρεώσεων στα ΕΛΠ όταν υπήρχαν οι συνθήκες, αλλά όχι 
η πρόθεση να καταγγελθούν

Χρόνος διαγραφής επισφαλούς απαίτησης κατά οφειλέτη που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση 
και για την οποία δεν έχει προηγηθεί ο σχηματισμός πρόβλεψης επισφάλειας

Χρόνος καταχώρισης απόκτησης συμμετοχής, όταν τμήμα της θα αποκτηθεί στην επόμενη 
χρήση, με βάση όμως ανέκκλητα συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί κατά την αρχική 
απόκτηση

Το ποσό που καταβάλλεται σε μισθωτό σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την 
εργασία του, φορολογείται με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 ν. 4172/2013

Φορολογικός χειρισμός του κέρδους που προέκυψε κατά την πραγματοποιηθείσα την 
5/12/2017 ανταλλαγή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, στα πλαίσια της αναδιάταξης 
του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με την υ.α. 1332/2017

Χρόνος φορολόγησης διανεμόμενων κερδών που προκύπτουν βάσει ΔΠΧΑ και τα οποία 
υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη της χρήσεως 2017

Λογιστική αντιμετώπιση περιουσιακών στοιχείων και δαπανών σχετιζόμενων με φυτείες στα 
πλαίσια των ΕΛΠ

Η ΣΟΛ, η μεγαλύτερη εταιρεία ορκωτών λογιστών στην Ελλάδα κινείται συνεχώς, μαζί με τους 
περισσότερους από τους 4.000 και πλέον πελάτες που συνεργάζεται κάθε χρόνο. Οι δράσεις της 
ΣΟΛ κάθε μήνα ενσωματώνουν, πέρα από την λειτουργία της, νέες συνεργασίες, αρθρογραφία για 
οικονομικά ζητήματα επικαιρότητας, παρουσία στελεχών της σε συνέδρια και οικονομικά φόρουμ 
καθώς και δράσεις που υλοποιούν την βασική της κατεύθυνση για κοινωνική υπευθυνότητα. 
Μέρος αυτής της δραστηριότητάς μας καταγράφεται στο νέο Newsletter έτσι ώστε να έχετε τη 
δυνατότητα να ενημερώνεστε κάθε μήνα για τις εξελίξεις της ΣΟΛ.

ΣΟΛ Crowe Spotlight
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Ο Αθλητισμός είναι Ζωή

O Αθλητισμός είναι Ζωή και εμείς ξέρουμε πως 
να τη ζούμε! Για αυτό, με τις δυναμικές ομάδες 
της ΣΟΛ Crowe, βρεθήκαμε τον Οκτώβριο στον 
Διεθνή Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, ενώ τον 
Νοέμβριο τρέξαμε στον Αυθεντικό Μαραθώνιο 
Αθήνας. Πάντα πιστοί στο ραντεβού μας 
στις αρτιότερες αθλητικές διοργανώσεις της 
χώρας. Την κορυφή μας χάρισε ο Χρήστος 
Παπαδημητρίου, ο οποίος κατάκτησε την 
1η θέση  στην κατηγορία 50+ στο Νυχτερινό 
δρόμο 5 χλμ του Διεθνούς Ημιμαραθώνιου 
Θεσσαλονίκης με χρόνο 18’ 42’’.

Α.Ε. συνέχισε το ελεγκτικό έργο της, στηριζόμενη στην ισότιμη συνεργασία των μελών της, με 
ανθρώπινο πρόσωπο, διαρκή εκπαίδευση και μεγάλη σωρευμένη εμπειρία. Αυτή ακριβώς η εμπειρία 
μεταλαμπαδεύτηκε στα αξιόλογα νέα μέλη, με τα οποία στελεχώθηκε η εταιρεία διαχρονικά και 
που αποτελούν την ασπίδα και τη προοπτική ανόδου της σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και τις απαιτήσεις που επιβάλλει η σύγχρονη οικονομία και 
ο δύσκολος κόσμος των επιχειρήσεων. Σε αυτές τις προκλήσεις χαίρομαι που η ΣΟΛ Crowe 
είναι πάντα έτοιμη να τις αντιμετωπίσει με επιτυχία, και μάλιστα μέσα από την οποία και εμείς οι 
παλαιότεροι αισθανόμαστε ότι έχουμε συμβάλει στην εδραίωση του ρόλου της ΣΟΛ Crowe στον 
ελεγκτικό χώρο στη διάρκεια των δεκαετιών.

Νεκτάριε, τι είναι αυτό που ακριβώς κάνεις;
Ως ιδρυτικός μέτοχος της ΣΟΛ Crowe ,έχω εμπλακεί σε ελέγχους εταιρειών που ανήκουν σε όλους 
σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας, είτε σε ατομική βάση, είτε σε μορφή ομίλων, εισηγμένων και 
μη στο ΧΑΑ. Παράλληλα απασχολούμαι ως ένας εκ των συντονιστών της εταιρείας.

Ποιος είναι ο σκοπός και εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9;
Σκοπός του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 9 είναι να καθορίσει τις βασικές αρχές για τη λογιστική 
αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων για την 
εκτίμηση από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων των ποσών, του χρονοδιαγράμματος 
και της αβεβαιότητας των μελλοντικών ταμειακών ροών της οικονομικής οντότητας.
Το παρόν πρότυπο εφαρμόζεται από 1.1.2018, από όλες τις οντότητες και αφορά τους 
περισσότερους τύπους των χρηματοπιστωτικών μέσων. Δεν εφαρμόζεται σε στοιχεία που έχουν 
αποαναγνωριστεί (πχ έχουν πωληθεί) πριν τη πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.

Τα λοιπά χρηματοπιστωτικά στοιχεία ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες.
α. Όλα τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων.
β. Οι μετοχές συμμετοχικού χαρακτήρα ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
εφόσον ανήκουν στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο και διακρατούνται βραχυπρόθεσμα με σκοπό την 
κερδοσκοπία από την μεταβολή της τιμής τους.
γ. Οι μετοχές που δεν ανήκουν στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο, ταξινομούνται στην εύλογη αξία 
μέσω της καθαρής θέσης.

The Art Of Smart

Η νέα έκθεση της Crowe κατατάσσει τη λήψη αποφάσεων των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μια προσπάθεια να ποσοτικοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής λήψης αποφάσεων υπό 
το πρίσμα της επιχειρηματικής επιτυχίας.

Η νέα έκθεση από το διεθνές λογιστικό δίκτυο Crowe είναι η πρώτη του είδους που αξιολογεί την 
ισχυρή, αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στην εταιρική ηγεσία. Χρησιμοποιώντας αντικειμενικούς 
δείκτες και υποκειμενική ανάλυση, κατατάσσει τη λήψη αποφάσεων των 100 πιο κερδοφόρων 
εταιρειών παγκοσμίως για το διάστημα 2013-2017, σύμφωνα με τέσσερις δείκτες, την Ανάπτυξη, 
την Πολυμορφία, την Τόλμη και την Καινοτομία.

Η έκθεση διερευνά τις πολλές πτυχές της λήψης αποφάσεων, αναδεικνύει τα πιο λαμπρά μυαλά 
και τιμά τις εταιρείες εκείνες που φαίνεται ότι κάνουν τα πράγματα σωστά. Αυτό που προσφέρει η 
έρευνα, είναι το όφελος από την εμπειρία και την ευφυΐα ορισμένων εκ των καλύτερων ερευνητών, 
ηγετών επιχειρήσεων και των ανθρώπων της Crowe. Με μια λέξη, αυτό είναι: προοπτική. Όσο πιο 
ενδιαφέρουσα είναι η προοπτική που έχει ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων, τόσο καλύτερη είναι 
η πιθανότητα να δημιουργήσει αξία με διάρκεια στην επιχείρησή του. 

Μπορείτε να κατεβάστε την έκθεση εδώ.
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