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Στην 8η θέση του Παγκόσμιου Δικτύου η Crowe Horwath International, 
σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση του International Accounting Bulletin 
για το 2016.

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά το Δίκτυο αυξάνει τον κύκλο εργασιών του.

Η ΣΟΛ Crowe στο 9ο Thessaloniki Tax Forum του Ελληνο-Αμερικανικού 
Επιμελητηρίου

Η Crowe Horwath International κατακτά πλέον την όγδοη θέση στο σύνολο του παγκόσμιου 
δικτύου, σκαρφαλώνοντας μια θέση πιο ψηλά στην κορυφαία δεκάδα του κόσμου. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας του Διεθνούς Λογιστικού Δελτίου (IAB) για το 
2016, η Crowe Horwath International έκλεισε τον κύκλο εργασιών της επιτυγχάνοντας συνολικά 
έσοδα ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντιπροσωπεύοντας αύξηση 9% σε σταθερές 
συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Πιο συγκεκριμένα, η Ασία – Χώρες του Ειρηνικού και η Λατινική Αμερική εμφάνισαν εξαιρετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης 19% και 16% αντίστοιχα. Στις ανεπτυγμένες αγορές, η Βόρεια Αμερική 
παρουσίασε έντονη ανάπτυξη της τάξης του 8%, ενώ οι χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής 
και της Ευρώπη αναπτύχθηκαν εξίσου στο 2%.

Με την προσθήκη περισσότερων από 160 νέων εταίρων σε όλες τις εταιρείες-μέλη, με δεκαεπτά 
νέες εταιρείες μέλη και με τη μεγέθυνση του ανθρώπινου στελεχιακού δυναμικού της, η Crowe 
Horwath International απολαμβάνει την παγκόσμια εμβέλειά της που εκτείνεται πλέον σε 129 
χώρες. 

Δείτε βασικές πληροφορίες για την Crowe Horwath εδώ.

Μετά την παρουσία της ΣΟΛ Crowe στο Athens Tax Forum, στη μεγαλύτερη εκδήλωση φορολογικού 
ενδιαφέροντος που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, η ΣΟΛ Crowe συνεχίζει να ενισχύει την ηγετική 
παρουσία της στην Ελληνική αγορά συμμετέχοντας ως βασικός Χορηγός στο 9ο Thessaloniki Tax 
Forum. 

H εταιρεία ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη στις 15 Νοεμβρίου και στο ξενοδοχείο ΜΕΤ, εκεί όπου 
πραγματοποιήθηκε το 9o Thessaloniki Tax Forum υπό τη διοργάνωση του Ελληνο-Aμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου. Με κεντρικό θέμα την «Επίδραση του Φορολογικού Πλαισίου στην 
Επιχειρηματική Αβεβαιότητα & την Επενδυτική Απουσία», το Thessaloniki Tax Forum ανέδειξε 
τις προκλήσεις της φορολογίας ανοίγοντας έναν αξιόπιστο διαγνωστικό διάλογο με θέσεις και 
προτάσεις.

Η ΣΟΛ Crowe έδωσε το παρών στο Συνέδριο και συγκεκριμένα στις εργασίες του Tax Forum στη 
θεματική «Υπερφορολόγηση και Υπέρογκες Ασφαλιστικές Εισφορές με Αρνητικό Αντίκτυπο στα 
Προσδοκώμενα Δημόσια Έσοδα», με ομιλητή τον Δημήτρη Γιώγο – Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Συνέντευξη από τον Διονύση Παπαγεωργακόπουλο

Crowe Horwath 

Γιατί Ελεγκτής Ορκωτός Λογιστής και γιατί 
στη ΣΟΛ;
Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή είναι από τα 
λίγα επαγγέλματα που προσφέρουν τη δυνατότητα 
να αποκτήσει κανείς βαθιά γνώση της λειτουργίας 
των επιχειρήσεων, να αντιμετωπίζει προκλήσεις 
και να εξελίσσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του 
καθημερινά. 

Στη ΣΟΛ, γιατί η ΣΟΛ ήταν ένα κομμάτι της ζωής 
μου πριν ακόμα προσληφθώ το 2004. Η ΣΟΛ ήταν 
πάντα στο σπίτι μου με τις αγαπημένες παρέες των 

Φορολογία εισοδήματος και Διανομή κερδών βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των Ε.Λ.Π.
Του Λογοθέτη Γλέζου

Ο νέος τρόπος δημοσίευσης προσκλήσεων σε γενική συνέλευση και οικονομικών 
καταστάσεων
Του Άρη Μανουρά

Φορολογικό πλαίσιο των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, μετά την ισχύ του Ν. 4172/2013
Της Βιβής Τσίρκα

Άδικη Φορολόγηση, με μοναδικό κριτήριο τα τεκμήρια διαβίωσης
Του Δημήτρη Γιώγου

Η ΣΟΛ Crowe κινείται συνεχώς, μαζί με τους περισσότερους από τους 4.000 και πλέον 
πελάτες που συνεργάζεται κάθε χρόνο. Οι δράσεις της ΣΟΛ Crowe 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 για τις 
εξελίξεις της ΣΟΛ Crowe.

Η SOL Running Team στον 
Νυχτερινό Ημιμαρθώνιο 
Θεσσαλονίκης

Μέλη της δρομικής ομάδας βρέθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη, δίνοντας ακόμη μια φορά το 
παρών σε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές 
μαζικού αθλητισμού της Ελλάδας.

συναδέλφων του πατέρα μου, την αγωνία για το μέλλον, τη χαρά που προσφέρει η επιτυχία 
και η αναγνώριση και τις στεναχώριες και τα άγχη που είναι συνδεδεμένα με αυτή τη δουλειά. 
Είμαι στη ΣΟΛ γιατί δεν θα ήθελα να είμαι κάπου αλλού. Πέρα από αυτά είμαι χαρούμενος που 
εργάζομαι στην μεγαλύτερη ελεγκτική εταιρεία της Ελλάδας και εκτιμώ ιδιαίτερα το εργασιακό 
κλίμα, τις δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρει η εταιρεία για εξέλιξη και ανέλιξη καθώς και 
την υποστήριξη και καθοδήγηση των εμπειρότερων συναδέλφων.

Διονύση, τι είναι αυτό που ακριβώς κάνεις;
Είμαι μέτοχος Ο.Ε.Λ., μέλος του Τεχνικού Γραφείου της Εταιρείας, έχω εμπλακεί σε ελέγχους 
μεγάλων εισηγμένων ελληνικών ομίλων του κατασκευαστικού και εμπορικού κλάδου, από το 2012 
είμαι επιστημονικός συνεργάτης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο των 
Δ.Π.Χ.Α., τα τελευταία 2 έτη παρουσιάζω στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. το αντικείμενο των Ε.Λ.Π. και από το 
2016 είμαι μέλος στην Επιτροπή Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Πόσο πιστεύεις ότι θα επηρεαστούν οι ελληνικές επιχειρήσεις από τις 
αλλαγές στην λογιστική απεικόνιση των λειτουργικών μισθώσεων που θα 
επέλθουν από την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 16;
Η εφαρμογή του νέου προτύπου θα επιλύσει ένα σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά τη 
συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων μεταξύ επιχειρήσεων αφού περιορίζει το 
πρόβλημα της ύπαρξης σημαντικών υποχρεώσεων εκτός του ισολογισμού που δημιουργείται από, 
τον υποδεικνυόμενο από το Δ.Λ.Π. 17, λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων. 

Από τις προβλέψεις του νέου προτύπου στη χώρα μας θα επηρεαστούν ιδιαιτέρως κατά τη γνώμη 
μου οι επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου και των καταναλωτικών προϊόντων, καθώς η 
λειτουργική μίσθωση χώρων, κατά κύριο λόγο καταστημάτων και αποθηκών, αποτελεί σημαντικό 
και συνηθισμένο χαρακτηριστικό του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Πέραν των συμβάσεων 
μίσθωσης χώρων, θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι σημαντικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί 
και σχετίζονται με μισθώσεις παραγωγικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και στόλου οχημάτων που 
αποτελούν τμήμα του δικτύου διανομής τους.

Το νέο πρότυπο απαιτεί από μια επιχείρηση να κάνει πολύ περισσότερα από ό, τι απλά να 
μετατρέψει τις υπάρχουσες γνωστοποιήσεις των λειτουργικών μισθώσεων σε περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις στον ισολογισμό. Η εφαρμογή του νέου προτύπου θα έχει ως αποτέλεσμα 
αλλαγές στις λογιστικές αρχές, τις διαδικασίες και τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν 
τη λογιστική των μισθώσεων και θα προκαλέσει αποκλίσεις μεταξύ λογιστικής και φορολογικής 
βάσης των σχετιζόμενων στοιχείων του ισολογισμού.

Οι αλλαγές κατά την άποψή μου θα επεκταθούν ακόμα και στις ίδιες τις συμβάσεις που περιέχουν 
ή αποκλειστικά αφορούν μισθώσεις, γιατί οι εταιρείες θα λαμβάνουν υπόψη την επίπτωση των 
όρων επί των οικονομικών τους καταστάσεων και των αριθμοδεικτών τους.

Γενικότερα, αναμένεται ότι θα παρατηρηθεί αύξηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, αύξηση 
του καθαρού χρέους των εταιρειών και η βελτίωση του EBITDA. Οι μεταβολές αυτές θα επηρεάσουν 
μεταξύ άλλων, τις αποτιμήσεις των επιχειρήσεων μέσω της επίδρασης επί του πολλαπλασιαστή 
EV/EBITDA και του WACC και τους δείκτες που αποτελούν όρους δανείων. Γίνεται κατανοητό 
ότι είναι επιβεβλημένη η έγκαιρη εξέταση των συμβάσεων και των βασικών τους όρων ώστε να 
εντοπιστούν οι επιπτώσεις αυτών επί των οικονομικών καταστάσεων και των χρηματοοικονομικών 
και μη δεικτών απόδοσης. 

Επέκταση της Crowe Horwarth στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Η Crowe Horwath επεκτείνεται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με την προσθήκη επτά νέων 
εταιρειών-μελών σε εννέα χώρες. Η Crowe Horwath υποδέχεται τις ακόλουθες νέες εταιρείες-
μέλη σε ολόκληρη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, διευρύνοντας την κάλυψη του δικτύου 
του στην περιοχή. Η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, οι χώρες Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, 
η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Ουκρανία αποτελούν τις χώρες στις οποίες πλέον η γεωγραφική 
κάλυψη του δικτύου βρίσκει ισχυρή παρουσία.
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