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Η Τεχνογνωσία της ΣΟΛ Crowe

Oι άνθρωποι της ΣΟΛ Crowe

SOLcial Responsibility 

Για τον σχηματισμό προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων πρέπει να 
έχει εκδοθεί απόφαση επί πτωχευτικής ανακοπής, που επέχει θέσει 
αναγγελίας ή αρκεί η κατάθεση και επίδοση της πτωχευτικής ανακοπής;

Ο Διευθύνων  Σύμβουλος της ΣΟΛ Crowe στη λίστα 40 under 40 
Ανάδειξη 40 Ελλήνων Επιχειρηματιών κάτω των 40 ετών, στην καθιερωμένη ετήσια έρευνα - θεσμό  του Fortune Greece

Καταρτίστηκε για 7 συνεχή χρονιά  η λίστα – θεσμός για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, 
συγκεντρώνοντας τους 40 νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι κατάφεραν να επιδείξουν σημαντική 
δράση και να διακριθούν για την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Στη φετινή λίστα συμμετέχουν 
23 νεοεισερχόμενοι από το χώρο του “επιχειρείν” για πρώτη φορά. Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος 
των συμμετεχόντων προέρχονται από κλάδους όπως το real estate, το digital advertising, τον 
τουρισμό, την υγεία, την πρωτογενή παραγωγή και την τεχνολογία. Στόχος του θεσμού είναι να 
αναδείξει τους ανθρώπους εκείνους που ξεχωρίζουν στην προσπάθειά τους να επιτύχουν στην 
ελληνική και διεθνή επιχειρηματική σκηνή, πρωταγωνιστώντας με το ταλέντο, τη γνώση και το 
όραμα. 

«Η διάκριση αυτή με τιμά ιδιαίτερα. Δεν επιβεβαιώνει μόνο τους προσωπικούς μου στόχους για την 
στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας, αλλά φέρνει στο προσκήνιο τη συλλογική προσπάθεια που 
συντελείται καθημερινά από τους 650 εξειδικευμένους συνεργάτες μας για την ενδυνάμωση μιας 
από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.» σημειώνει 
ο Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΛ Crowe. 

Εγκαίνια νέων εταιρικών γραφείων στο Ηράκλειο Κρήτης 
Παρουσία του  Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου, θεσμικών εκπροσώπων και συνεργατών.  

Η μετεγκατάσταση της εταιρείας στα νέα της γραφεία στην οδό Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 209-
2011, στον κεντρικό κόμβο της περιοχής Γιόφυρου περιλαμβάνει το νέο κτίριο, συνολικής έκτασης 
1.900 τ.μ.  με τα εσωτερικά γραφεία να καταλαμβάνουν πλέον 400 τ.μ.. 
Δείτε στιγμιότυπα των εγκαινίων εδώ.

Silver Sponsor στο Governance Event του Ελληνο-Βρετανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου 
«Εταιρική Διακυβέρνηση και Αποτελεσματικές Πρακτικές Διοίκησης», η κεντρική θεματική της εκδήλωσης.

την εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνο-Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στις 8 Μαΐου, 
βασικό θέμα αποτέλεσε η Εταιρική Διακυβέρνηση και οι Αποτελεσματικές Πρακτικές Διοίκησης 
ως παράγοντες προστιθέμενης αξίας για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας, 
Chairman - Audit & Accounting Committee & Deputy Managing Director - Advisory Services της 
ΣΟΛ Crowe, συντόνισε τις εργασίες του πάνελ με θέμα το «Νομοθετικό πλαίσιο για την Εταιρική 
Διακυβέρνηση σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο». O Δρ. Σταμάτης Δρίτσας αναφέρθηκε στους 
νόμους που διέπουν την ορθή εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, καθώς και 
στη σχετική νομοθεσία για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρίες του κλάδου ασφάλισης 
και αντασφάλισης. 

Platinum Sponsor στο 3ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
και Bronze Sponsor στην 44η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΕ
Στρατηγική παρουσία στις εκδηλώσεις φορέων για την Ελληνική οικονομία 

Δυναμική παρουσία είχε η ΣΟΛ Crowe στο πλαίσιο συμμετοχής της στις εκδηλώσεις που 
απασχόλησαν τον μήνα Μάϊο  με θέματα την «Ελληνική οικονομία: Επενδύσεις, χρηματοπιστωτικό 
σύστημα και έξοδος στις αγορές»  και την «Ανάπτυξη της εξωστρέφειας στο σύγχρονο οικονομικό 
περιβάλλον» που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 8 Μαΐου αντίστοιχα. 

Ευλόγως, για την φορολογική διαγραφή (ανεπίδεκτων είσπραξης) απαιτήσεων τίθενται 
αυστηρότερες προϋποθέσεις από εκείνες που προβλέπονται για τον σχηματισμό προβλέψεων 
(επισφαλών) απαιτήσεων. Έτσι, χαρακτηριστικά, για μεν την διαγραφή απαιτείται να έχουν 
αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης, με τις οποίες πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι η σχετική απαίτηση είναι ανεπίδεκτη είσπραξης, δηλαδή ότι ο οφειλέτης είναι 
πράγματι αφερέγγυος, ενώ για τον σχηματισμό πρόβλεψης αρκεί η προϋπόθεση της ανάληψης 
κατάλληλων ενεργειών για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης. Είναι, ωστόσο, νοητή η 
κάμψη της αυστηρότητας των σχετικών προϋποθέσεων μέχρι το (οριακό!) σημείο να επιτρέπεται 
ο σχηματισμός πρόβλεψης επί τη βάσει μόνης της αίτησης για κήρυξη πτώχευσης του οφειλέτη, 
χωρίς την συνδρομή άλλων προϋποθέσεων.

Αριστείδης Πετρόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γιατί ορκωτός ελεγκτής λογιστής και γιατί 
στη ΣΟΛ Crowe;

Το επάγγελμα του Ορκωτού Λογιστή εξασφαλίζει 
διαρκή προσωπική εξέλιξη, προσφέροντας γνώσεις από 
πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. 
Απαιτεί ταυτόχρονα εξειδικευμένες γνώσεις και 
σφαιρική αντίληψη της οικονομίας. Συμβάλλει εξόχως 
θετικά στην οικονομική υγεία των επιχειρήσεων και 
παράλληλα εξασφαλίζει την απαραίτητη διαφάνεια 
και εμπιστοσύνη για τους χρήστες των οικονομικών 
καταστάσεων. Με λίγα λόγια, το επάγγελμα του 
Ορκωτού Λογιστή είναι πολυσχιδές και συνάμα 
αποτελεί κοινωνικό λειτούργημα.

Η διπλή φορολόγηση των ημεδαπών επιχειρήσεων στις περιπτώσεις ενδοομιλικής 
τιμολόγησης μεταξύ τους. 

Η αγορά από εταιρεία, με έκδοση τίτλου κτήσης, μεταχειρισμένου ΕΙΧ από ιδιώτη 
απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου.

Απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, αποτελεσμάτων συνεχιζόμενων 
και διακοπεισών δραστηριοτήτων, όταν μεταξύ αυτών πραγματοποιούνται ενδοομιλικές 
συναλλαγές. 

Λογιστικός χειρισμός απορρόφησης θυγατρικής εταιρείας από τη μητρική της εταιρεία.

Η μείωση του κεφαλαίου υπό τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548/2018

Η διανομή προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος) στην ανώνυμη εταιρεία

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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ΣΟΛ Crowe Spotlight

«Ημέρες Καριέρας» 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το “Brain Stay In” αποτελεί ακόμη μια 
πρωτοβουλία για την αντιστροφή του 
φαινομένου της φυγής των νέων Ελλήνων 
επιστημόνων. Το Γραφείο Διασύνδεσης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργάνωσε 
στις 9 και 10 Μαΐου τις Ημέρες Καριέρας, 
προσελκύοντας πλήθος επιχειρήσεων 
και τελειόφοιτους, νέους αποφοίτους 
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Στο 
πλαίσιο της στρατηγικής μας ανάπτυξης, 
για την προσέλκυση νέων ταλαντούχων 
επαγγελματιών, συμμετείχαμε με μεγάλη 
χαρά στο “Brain Stay In” με τους ανθρώπους 
μας, Χριστίνα  Χατζόγλου, Διευθύντρια 
Ανθρώπινων Πόρων και Γρηγόρη 
Τσαραμανίδη, μέλος  Δ.Σ., να υποδέχονται 
αξιόλογους νέους. 

Η ΣΟΛ Crowe είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία της χώρας μας και συνδυάζει την πολύτιμη 
εμπειρία των παλαιών Ορκωτών Λογιστών με τη δυναμικότητα και τα προσόντα των νέων 
στελεχών της. Παράλληλα, αποτελεί μία μεγάλη οικογένεια, η οποία σέβεται τις ανθρώπινες 
ανάγκες των εργαζομένων της, κερδίζοντας την αφοσίωση τους. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι 
ο σίγουρος βηματισμός της σε ένα άκρως απαιτητικό περιβάλλον με ισχυρό ανταγωνισμό και 
διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων.  Εύχομαι εμείς που αποτελούμε τη νεότερη γενιά της ΣΟΛ 
Crowe να κατορθώσουμε να συνεχίσουμε επάξια και να βελτιώσουμε το έργο της ιδρυτικής γενιάς 
της εταιρείας.

Αριστείδη, τι είναι αυτό που ακριβώς κάνεις; 

Η δική μου εργασία αφορά κυρίως σε τακτικούς και φορολογικούς ελέγχους εταιρειών και 
ομίλων, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από διάφορους κλάδους της οικονομίας 
(πετρελαιοειδή, εκδόσεις, τουρισμός, μεταφορές, εστίαση κ.τ.λ.).

Ποιος είναι ο σκοπός και η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»;

Σκοπός του εν λόγω προτύπου είναι η παροχή πιστής και ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους 
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων σχετικά με τις μισθώσεις. Η μεγάλη αλλαγή αφορά στους 
μισθωτές, καθώς με αυτό το πρότυπο απεικονίζονται πλέον οι πάγιες ανάγκες της εκάστοτε 
εταιρείας σε δικαιώματα χρήσης και οι αντίστοιχες μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις της.
Το ΔΠΧΑ 16 εφαρμόζεται σε συμβάσεις στις οποίες μεταβιβάζεται το δικαίωμα ελέγχου της 
χρήσης ενός σαφώς οριοθετημένου περιουσιακού στοιχείου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
έναντι ανταλλάγματος. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει α) να υπάρχει σαφώς οριοθετημένο περιουσιακό 
στοιχείο β) ο μισθωτής να έχει το δικαίωμα να αποκτήσει όλα τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση 
του περιουσιακού στοιχείου και γ) ο μισθωτής να έχει το δικαίωμα να διευθύνει τη χρήση του 
περιουσιακού στοιχείου κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Ο αναδυόμενος ρόλος των Εκθέσεων Επιτροπών Ελέγχου

Μια επισκόπηση των κυριότερων τάσεων και εξελίξεων που έρχονται να επηρεάσουν τις 
Επιτροπές Ελέγχου, από την Crowe Global.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν και διαμορφώνουν το περιεχόμενο των εκθέσεων της Επιτροπής 
Ελέγχου που εκδίδουν οι μικρές και μεγάλες δημόσιες εταιρείες; Πώς θα μπορούσε η ισχυρή 
διαφάνεια γύρω από την εταιρική διακυβέρνηση να βοηθήσει τις Επιτροπές Ελέγχου να 
βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους; Σε αυτές και άλλες ερωτήσεις απαντά η ειδική επιτροπή των 
εξειδικευμένων συνεργατών του δικτύου Crowe Global.   

Διαβάστε περισσότερα εδώ.
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