
Delphi Economic Forum VII: New Realities
Η ΣΟΛ Crowe συμμετείχε ως χορηγός στο Delphi Economic Forum VII: New Realities,
το κορυφαίο επιχειρηματικό, πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς. Το ετήσιο
Συνέδριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με πλούσια θεματολογία και με τη
συμμετοχή εξεχόντων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κάλυψε ένα
φάσμα που εκτείνεται από τη γεωπολιτική και διεθνή ασφάλεια, το μέλλον της Ευρώπης,
τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή, την τεχνολογία, μέχρι την εκπαίδευση και τον
πολιτισμό, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων.

O Wayne Clarke, Associate Partner της Crowe Global και εκπρόσωπος της ΣΟΛ Crowe
στο συνέδριο, συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «Understanding Corporate Decision Making
Across Generations». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Wayne αναφέρθηκε στο Art of
Smart της Crowe Global, μία σειρά αναλύσεων η οποία απευθύνεται στα ηγετικά στελέχη
των επιχειρήσεων παγκοσμίως, που έχει ως στόχο την κατανόηση της διαδικασίας
λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων αξιολογώντας τέσσερις στρατηγικούς δείκτες: την
ανάπτυξη, την ποικιλομορφία, την τόλμη και την καινοτομία.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ, επιλέγοντας το video Day 4, Dionysos Hall (στο
7:56:28)

Φωκ. Νέγρη 3 - 112 57 Αθηνα / Τ: 210 8691100 / F: 210 8617328 - 210 8618016 / E: solcrowe@solcrowe.gr
Καρνεάδου 25 - 29, 106 75 Αθήνα / Τ: 210 7256900 / F: 210 7234583 / E: advisory@solcrowe.gr

www.solcrowe.gr

Smart decisions. Lasting value

Spotlight

Thought Leadership

Το νέο πλαίσιο για τους Προέδρους
των Επιτροπών Ελέγχου: ικανότητες
και ευθύνες

Κοπή βασιλόπιτας

H Πρόεδρος, Εύα Αγγελίδη, και τα μέλη του Δ.Σ. της ΣΟΛ Crowe, έκοψαν την
καθιερωμένη βασιλόπιτα με πολλές ευχές για μια καλή και δημιουργική χρονιά.

Αλληλεγγύη και ευαισθητοποίηση για την Ουκρανία

Η ομάδα της ΣΟΛ Crowe, αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχει
προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της που
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του
Ερυθρού Σταυρού για παροχή βοήθειας στους αμάχους. Με εφόδια την αλληλεγγύη και
την ευαισθητοποίηση, τα μέλη της ελεγκτικής και συμβουλευτικής ομάδας ΣΟΛ Crowe
κατάφεραν να συγκεντρώσουν τρόφιμα, προϊόντα ατομικής υγιεινής, ιατροφαρμακευτικό
υλικό, αλλά και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για την κάλυψη των αναγκών των
ανθρώπων που εκτοπίστηκαν από την εισβολή.

Υπερήφανοι Χορηγοί των τριαθλητών Παναγιώτη Πολύζου
& Στεφανίας Πολυχρονίδη

Η ΣΟΛ Crowe ενισχύει έμπρακτα με τη στήριξη και τη χορηγία τους διακεκριμένους
αθλητές, Στεφανία Πολυχρονίδη και Παναγιώτη Πολύζο, που διακρίνονται για το ήθος
και τις επιδόσεις τους σε εγχώριους και διεθνείς αγώνες. Βρισκόμαστε στο πλευρό των
ανθρώπων που αποδεικνύουν ότι οι στόχοι και τα όνειρα βρίσκονται πάντα εκεί έξω για
να κατακτούνται.

The Art of Smart

Δείτε εδώ τα πιο πρόσφατα Thought Leadership Insights από το Art of Smart της Crowe
Global.

SEC proposes climate-related risk disclosure rules

Ενημερωθείτε για το τι περιλαμβάνουν οι νέοι, προτεινόμενοι από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, κανόνες γνωστοποίησης σχετικά με το κλίμα.

ESG Program Maturity: Four Stages

Ενημερωθείτε για τη σημασία καθιέρωσης ενός προγράμματος ESG.

Register for Upcoming Webinars

26 Μαΐου: Top healthcare risks for 2022 and beyond

Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη
στήριξη νέων επενδύσεων στη χώρα
μας

Τax & Accounting News

Meet our Services

Στο Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 της ΣΟΛ Crowe,
θα βρείτε τα θέματα που απασχόλησαν τη φορολογική και λογιστική
επικαιρότητα, τα εργατικά και ασφαλιστικά νέα, τα ερωτήματα που τέθηκαν
με το σχολιασμό τους από τη Φορολογική Επιτροπή, τα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών εμφάνισης της πανδημίας COVID αλλά και τις
γνωμοδοτήσεις του ΣΛΟΤ.

Δείτε περισσότερα

Ιn case you missed it

Our Latest News
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Crowe’s Global Pulse

Η Εύα Αγγελίδη, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΣΟΛ Crowe,
φιλοξενήθηκε στο τεύχος του Fortune Greece «Most Powerful
Women», σε μία συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε στο
ελεγκτικό επάγγελμα, στις δεξιότητες των στελεχών αλλά και
στη σημασία της εταιρικής κουλτούρας που μπορεί να κάνει
τη διαφορά σε μία εταιρεία. Ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΟΛ Crowe, υπογράμμισε
επίσης την ανάγκη δημιουργίας πραγματικής υπεραξίας
στο σύγχρονο επιχειρείν και στην κοινωνία μέσα από έναν
σταθερά ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, στο άρθρο του
που φιλοξενήθηκε στο capital.gr, ανέλυσε την εφαρμογή
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των μελών των διοικητικών
συμβουλίων και των ανεξάρτητων επιτροπών, καθώς και
στελεχών όλων των επιπέδων διοίκησης των εταιρειών.

Η υποχρεωτική εκπαίδευση στην εταιρική διακυβέρνηση
δεν αφορά σε μία απλή υποχρέωση εκπόνησης κάποιων
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης σε στελέχη της
ανώτατης και ανώτερης διοίκησης της ανώνυμης εταιρείας,
αλλά σε μία συγκεκριμένη επιχειρησιακή διαδικασία, η
οποία θα προβλέπεται βάσει συγκεκριμένης πολιτικής του
κανονισμού λειτουργίας, θα αφορά σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης και θα σχεδιαστεί με την προσέγγιση βάσει
κινδύνων.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Τα τελευταία χρόνια, ο τουριστικός κλάδος έχει δεχτεί
και συνεχίζει να υπόκειται σε σημαντικές πιέσεις αλλά και
ουσιαστικές δομικές αλλαγές εξαιτίας των νέων δεδομένων
που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά. Ο Ξενοφών
Πετρόπουλος, Country Director, Horwath HTL Greece, Μέλος
της ΣΟΛ Crowe, σε άρθρο του στο Fortune Greece με τίτλο
“Σχεδιάζοντας το νέο τουριστικό προϊόν”, μίλησε για τις νέες
τάσεις που επικρατούν στην τουριστική βιομηχανία αλλά και
την ανάγκη ενσωμάτωσής τους στην εθνική μας στρατηγική.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Η ΣΟΛ Crowe στηρίζει τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
σε μια πιο πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική εποχή.

Ο Παναγιώτης Αλαμάνος, σε άρθρο του στην ειδική έκδοση
του Business News «Greece 2.0», αναφέρθηκε στην ευκαιρία
που έχουν οι επιχειρήσεις σήμερα για να εναρμονιστούν με
τις τάσεις που προστάζει το παγκόσμιο περιβάλλον και να
βελτιώσουν της ανταγωνιστικότητά τους, με βασικό όχημα το
Ταμείο Ανάκαμψης.

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο του Παναγιώτη Αλαμάνου
εδώ.

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως ως επακόλουθο της πανδημίας,
καταγράφεται μια δυναμική τάση όλο και περισσότεροι
εργαζόμενοι να παρέχουν την εργασία τους σε χώρα
διαφορετική από τη χώρα του εργοδότη. Το Global Mobility,
όπως ονομάζεται η διασυνοριακή εργασία, μπορεί να
λάβει διάφορες μορφές, όπως απόσπαση ή δανεισμός
εργαζόμενου, τηλεργασία κ.α.

Σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο capital.gr, o Ιωάννης
Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής & Επικεφαλής
Φορολογικών Υπηρεσιών, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική,
ανέφερε ότι η διασυνοριακή μετακίνηση των εργαζομένων
αποτελεί πλέον μια νέα, πολυεπίπεδη πραγματικότητα. Ο
φορολογικός σχεδιασμός που αφορά στη διασυνοριακή
μετακίνηση δεν εξαντλείται μόνο στο πεδίο του φορολογικού
δικαίου, αλλά αγγίζει, επιπλέον, και κανόνες κοινωνικής
ασφάλισης, εργατικού και μεταναστευτικού δικαίου.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
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Γνωρίστε τις Υπηρεσίες μας της Εταιρικής
Διακυβέρνησης

Γνωρίστε τις Υπηρεσίες μας του Tax Advisory

Η ΣΟΛ Crowe παρέχει ένα πλήρες πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
διασφάλισης, με σκοπό την υποστήριξη και την υποβοήθηση της διαδικασίας
συμμόρφωσης των διοικήσεων των υποκείμενων στο νόμο ανώνυμων εταιρειών
στο νέο πλαίσιο, καθώς και την υποστήριξη των διοικήσεων στη λήψη αποφάσεων
στρατηγικής ως προς την επιλογή του κατάλληλου για την εταιρεία μοντέλου εταιρικής
διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, με κεντρικό άξονα την υιοθέτηση ενός επαρκούς
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις υπηρεσίες της εταιρικής διακυβέρνησης της ΣΟΛ
Crowe εδώ και να κατεβάστε την εταιρική μπροσούρα μας εδώ.

Οι σύνθετες φορολογικές εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο επηρεάζουν
σημαντικά τη σταθερότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η μεταβλητότητα των
αγορών, η πολυπλοκότητα των φορολογικών ρυθμίσεων αλλά και το παγκόσμιο, πλέον,
ενδιαφέρον επενδυτών διαμορφώνουν μια νέα φορολογική πολιτική. Στη ΣΟΛ Crowe
επενδύουμε σε λύσεις τεχνολογίας και επεξεργασίας νέων δεδομένων, αξιοποιώντας την
εμπειρία των συμβούλων και το διεθνές δίκτυο συνεργατών μας, με στόχο το σχεδιασμό
μιας αποδοτικότερης φορολογικής δομής, που επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των
αναγκών των πελατών μας και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις υπηρεσίες Tax Advisory της ΣΟΛ Crowe εδώ και
να κατεβάστε την εταιρική μπροσούρα μας εδώ.
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