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Αξιότιμοι κυρίες /κύριοι, 

Η “Grant Thornton Aνώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων” με ΑΦΜ 094399329 («Grant 
Thornton» ή «εμείς») ανταποκρινόμενη στην πρόσκλησή σας, υποβάλλει την παρούσα προσφορά προς τον Όμιλο 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE (εφεξής ο «Όμιλος») για τη διενέργεια: 

• του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που λήγει την 31/12/2022 

• της επισκόπησης της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2022-30/06/2022 

•  για την μητρική Εταιρεία των υπηρεσιών διασφάλισης (καθώς και τους περιορισμούς επί των υπηρεσιών αυτών) που 
αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 65A του Ν.4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας, για τη χρήση που λήγει την 31/12/2022. 

Ο Όμιλος περιλαμβάνει τις εξής εταιρείες: 

 

Επωνυμία Έδρα Σχέση 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ Ελλάδα Μητρική 

Voyatzoglou Systems Romania SRL Ρουμανία Θυγατρική 

BETA CONTRACT AE Ελλάδα Θυγατρική 

ORGANIZER STORES ΑΕ Ελλάδα Θυγατρική 

BETA WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ Ελλάδα Θυγατρική 

 

  

Συνημμένα θα βρείτε επίσης, αναφορά σχετικά με την εμπειρία μας, περιγραφή της μεθοδολογίας και του φάσματος του 
ελεγκτικού έργου που θα ακολουθήσουμε, καθώς και μία σύντομη παρουσίαση της εταιρείας μας.  

Η εταιρεία μας, εφόσον αναδειχθεί Ελεγκτής για τις προαναφερθείσες εργασίες, έχει την ικανότητα να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίζει ο Νόμος 4548/2018, ο Ν.3899/2010, το άρθρο 65A του 
Ν.4174/2013 και η λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, όπως ισχύουν ή όπως τυχόν αντικατασταθούν. 

Είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις που τυχόν χρειαστείτε. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Για την Grant Thornton A.E. 

 

Νίκος Ιωάννου 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 29301 
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Η Grant Thornton αποτελείται 
από ένα δίκτυο εταιριών 
παροχής ελεγκτικών, 
φορολογικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
με 62.000 στελέχη σε πάνω 
από 140 χώρες. Στόχος μας 
είναι να είμαστε δίπλα στις 
δυναμικές επιχειρήσεις 
δημιουργώντας ισχυρές 
σχέσεις εμπιστοσύνης. 

Για περισσότερα από 100 χρόνια, η Grant Thornton βοηθά 
δυναμικούς οργανισμούς να πετύχουν τους επιχειρηματικούς 
τους στόχους. Είτε σκοπεύετε να προσελκύσετε οικονομική 
υποστήριξη για την υλοποίηση της στρατηγικής σας, να 
βελτιστοποιήσετε τις λειτουργίες σας, να διαχειριστείτε 
επιχειρηματικούς κίνδυνους ή να εξασφαλίσετε τη 
συμμόρφωση της Εταιρείας με τα κανονιστικά πλαίσια, η 
Grant Thornton είναι σε θέση να σας βοηθήσει. 
Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
διατηρώντας παράλληλα την εις βάθος κατανόηση της 
εγχώριας αγοράς. Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε 
οπουδήποτε κι αν έχετε παρουσία. 
 

 

Η Grant Thornton 
παγκοσμίως 
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Σχετικά με εμάς 
Η Grant Thornton στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους παρόχους ελεγκτικών, φορολογικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με παρουσία σε 4 πόλεις και με 
περισσότερα από 850 εξειδικευμένα στελέχη, διαθέτουμε 
γνώση και εμπειρία, διασφαλίζοντας ότι η συνεργασία μας με 
τους πελάτες αποτελεί μια πραγματικά διαφορετική εμπειρία. 

Βασικοί πυλώνες της προσέγγισής μας είναι το γνήσιο 
ενδιαφέρον για τους πελάτες μας, ο σαφής προσανατολισμός 
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, οι φιλοδοξίες τους για 
ανάπτυξη και το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο 
λειτουργούν. Με τον τρόπο προσέγγισής μας, μπορούμε να 
κατανοήσουμε εις βάθος κάθε πελάτη και να προσφέρουμε 
ουσιαστικές συμβουλές με στόχο την μακροχρόνια ανάπτυξή 
του.  

 

 

 

 

 
~200% 
Αύξηση κύκλου εργασιών τα τελευταία χρόνια (FY2010 - 2020) 

 

 
183% 
Αύξηση ανθρώπινου δυναμικού (FY2010 – 2020) 

 

 
Τα γραφεία μας 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα  

 

 

  
 

  
 

   

 

 
 

Αύξηση κύκλου εργασιών (FY2010-2020)* 

   

2010 
 
 

 
   

2020   

   

Αύξηση ανθρώπινου δυναμικού (FY2010 – 2020) 
   

2010   

   

2020   

   

*Fiscal Year 1/7 – 30/6 

 
 

Η Grant Thornton στην 
Ελλάδα 

300 

>850 

 

€43.7 m 

€14.8 m 
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H Grant Thornton έχει αναγνωρίσει την 
καθοριστική συμβολή των δράσεων Εταιρικής 
Υπευθυνότητας για την επίτευξη αειφόρου 
ανάπτυξης και είναι αφοσιωμένη στη 
βελτίωση της κοινωνίας μέσα στην οποία 
λειτουργεί. 

Στην Grant Thornton, λαμβάνουμε υπόψη τις επιπτώσεις που 
μπορεί να έχουν στην κοινωνία οι επιχειρήσεις. Θέλουμε όλες 
μας οι δραστηριότητες να έχουν θετικό αντίκτυπο στους 
ανθρώπους, στους πελάτες μας, στο περιβάλλον και στην 
κοινωνία μας. 

Συνεχής δέσμευση 

Ως εταιρία έχουμε προχωρήσει στην υιοθέτηση των 
Sustainable Development Goals (SDGs) των Ηνωμένων 
Εθνών και υιοθετώντας τις αρχές αυτές, μοιραζόμαστε την 
πεποίθηση ότι οι εταιρικές πρακτικές στηριζόμενες σε 
παγκόσμιες αρχές, συμβάλλουν στην υπεύθυνη ανάπτυξη 
και βοηθούν στην οικοδόμηση κοινωνιών, οι οποίες 
ευημερούν και ακμάζουν. 

Ειδικότερα, η Grant Thornton συγκαταλέγεται μεταξύ των 
ιδρυτικών μελών του φορέα στην Ελλάδα, του Ελληνικού 
Δικτύου Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών 
(Global Compact Network Hellas). Το δίκτυο Global Compact 
Network Hellas συμπεριλαμβάνεται στα 70 Δίκτυα του 
Οικουμενικού Συμφώνου ανά τον κόσμο, ως μέρος της 
στρατηγικής του παγκόσμιου οργανισμού για το 2020. Ως 
μέλος του Global Compact, η εταιρεία δημοσιεύει ετήσιο 
Communication On Progress Report (C.O.P.). 

H Grant Thornton παραμένοντας πιστή στις αξίες της 
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο Εταιρικής Υπευθυνότητας 
κατά τη διάρκεια όλου του έτους, υποστηρίζοντας 
οργανώσεις και ιδρύματα που βρίσκονται σε ανάγκη. Ως 
Grant Thornton στην Ελλάδα έχουμε δεσμευτεί να 
υποστηρίζουμε τους πυλώνες «Εκπαίδευση», 
«Ανακύκλωση» και «Πολυμορφία & Ενσωμάτωση» (Diversity 
& Inclusion), σε ορίζοντα μιας τριετίας. Παρακολουθούμε τις 
εξελίξεις, βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα και προσαρμοζόμαστε στα 
νέα δεδομένα άμεσα, με στόχο την επίτευξη μιας υπεύθυνης 
ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Η εταιρία έχει υιοθετήσει 
ένα σύστημα ανακύκλωσης στα γραφεία της με σκοπό τη 
μείωση της κατανάλωσης πλαστικού μιας χρήσης και 
απώτερο στόχο την σταδιακή κατάργηση του. Επίσης το 
σύστημα ανακύκλωσης περιλαμβάνει άλλα δύο ρεύματα, το 
χαρτί και τις ηλεκτρικές συσκευές. Ως εταιρία συμβούλων 
επιχειρήσεων προσφέρουμε pro bono τις υπηρεσίες μας σε 
επιλεγμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν 
ανάγκη από καθοδήγηση και συμβουλευτική. Παράλληλα 
υποστηρίζουμε οργανώσεις όπως το ExcellenSeas που 
βοηθάει φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες από ακριτικές 

περιοχές στις σπουδές τους & και το WomenOnTop που 
σκοπό έχει την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και 
την ισότητα στην αγορά εργασίας. 

Growing Together in the Community 

Η Grant Thornton αποφάσισε να αφιερώνει δύο ημέρες το 
χρόνο στη στήριξη δράσεων ΕΚΕ, δίνοντας την ευκαιρία 
στους εργαζόμενούς της σε όλο τον κόσμο, να προσφέρουν 
βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες, και να υποστηρίξουν 
περιβαλλοντολογικές και όχι μόνο δράσεις, κάνοντας τη 
διαφορά στις τοπικές κοινωνίες. Οι δράσεις εστιάζουν στους 
4 πυλώνες ΕΚΕ (Εκπαίδευση, Υγεία, Κοινωνία, Περιβάλλον) 
με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του εθελοντισμού στους 
ανθρώπους μας και την κοινωνική προσφορά.  

 

 

"Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που η 
εταιρεία μας δεσμεύεται, έμπρακτα πλέον, και 
υιοθετεί 2 ημέρες κάθε χρόνο αφιερωμένες στον 
εθελοντισμό. Πιστεύουμε πραγματικά στην ιδέα 
της κοινωνικής προσφοράς και ενθαρρύνουμε 
όλο το προσωπικό μας να συμμετέχει στις 
δράσεις που οργανώνουμε με σκοπό την 
ενίσχυση του εθελοντισμού" 

Βασίλης Καζάς  
Διευθύνων Σύμβουλος 
Grant Thornton Greece  

 

Εταιρική Υπευθυνότητα 

https://excellenseas.org/
https://womenontop.gr/
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Γιατί να επιλέξετε την  
Grant Thornton 

 

Ανακαλύπτουμε  
τι είναι σημαντικό 
για εσάς και το 
μεταφράζουμε ως 
καίριο για εμάς. 

 

 

Ρεαλιστικές λύσεις 
που σας βοηθούν  
να αναπτυχθείτε. 

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στο αυθεντικό μας 
ενδιαφέρον για τους πελάτες, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν, τις φιλοδοξίες ανάπτυξης και το 
ευρύτερο εμπορικό πλαίσιο στο οποίο 
δραστηριοποιούνται. Τα στελέχη μας είναι προσιτά, 
θέτουν τις σωστές ερωτήσεις, ακούν τους 
προβληματισμούς σας και παρέχουν μια σαφή και 
ρεαλιστική εικόνα της κατάστασης. 

 

 
 Τα στελέχη της Grant Thornton προσθέτουν αξία στην επιχείρησή 

σας. Μας αρέσουν οι νέες ιδέες, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε 
τεχνικά ζητήματα και προτείνουμε τρόπους για να κάνετε την 
επιχείρησή σας καλύτερη. Είτε οι στόχοι σας περιλαμβάνουν 
διασυνοριακή επέκταση, βελτίωση της αποδοτικότητάς σας ή 
δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με επενδυτές, εμείς βρίσκουμε 
την κατάλληλη λύση. Συνδυάζουμε αρμονικά τις απαιτήσεις του 
σήμερα με τις φιλοδοξίες σας για το μέλλον. 

 

Άμεση 
υποστήριξη και 
ευελιξία. 

 

 

Ομάδες με 
διαφορετική 
νοοτροπία. 

Η δομή και το μέγεθος της Grant Thornton αποτελούν 
σημαντικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες μας. Οι 
γρήγορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ο 
περιορισμός της διοικητικής γραφειοκρατίας, 
δημιουργούν ομάδες εργασίας που ανταποκρίνονται 
άμεσα, ενώ παράλληλα διατηρούν όλες τις απαραίτητες 
διαδικασίες και εσωτερικούς ελέγχους. 

 
 Οι άνθρωποί μας είναι προσιτοί και συνεργάσιμοι. Δουλεύουμε 

μαζί στα ζητήματα που σας απασχολούν, παρέχοντας πάντα μια 
αναγκαία ανεξάρτητη άποψη. Τα στελέχη μας συνεργάζονται 
άψογα προκειμένου να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, 
κατέχοντας εμπειρία σε διαφορετικούς κλάδους. Οι υπηρεσίες μας 
εστιάζουν αποκλειστικά στις ανάγκες της επιχείρησής σας. 
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Σημεία διαφοροποίησης  

Ανακαλύπτουμε τι είναι σημαντικό για εσάς και το 
καθιστούμε σημαντικό για εμάς    

Βασικοί πυλώνες της προσέγγισής μας είναι το γνήσιο 
ενδιαφέρον για τους πελάτες μας, ο σαφής προσανατολισμός 
μας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, στις φιλοδοξίες 
τους για ανάπτυξη και στο επιχειρησιακό περιβάλλον στο 
οποίο λειτουργούν. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να 
κατανοήσουμε σε βάθος την επιχείρηση του κάθε πελάτη και 
να προσφέρουμε ουσιαστικές συμβουλές. 

Αυτή η προσέγγιση προσφέρει επιπλέον αξία στους πελάτες 
μας, οι οποίοι μας επιβραβεύουν, προτείνοντάς μας στο 
ευρύτερο δίκτυό τους και εξασφαλίζοντάς μας ένα υψηλό 
79% net promoter score (NPS). 

Εξειδίκευση στην παροχή Assurance υπηρεσιών  

H Grant Thornton είναι ηγέτης στην παροχή assurance 
υπηρεσιών στην ελληνική αγορά και η πρώτη, μεταξύ των 
Big4, σε συνολικό αριθμό εκθέσεων ελέγχου. Τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας είναι η αμεσότητα, η 
δέσμευσή μας στην εξυπηρέτηση του πελάτη, η εκτεταμένη 
εμπειρία και τεχνογνωσία. Παρακάτω, απεικονίζεται αυτή η 
διαφοροποίησή μας, σε σχέση με τις μεγαλύτερες ελεγκτικές 
εταιρείες του κλάδου αναφορικά με τον αριθμό των τακτικών 
ελέγχων για την χρήση 2019, τους ισολογισμούς των 
εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών (στοιχεία χρήσης 2019) και το 
πλήθος των μελών του ΣΟΕΛ ανά ελεγκτική εταιρεία. 

 

Ισολογισμοί ανά εταιρεία βάσει ΔΠΧΑ 

Πηγή: Έρευνα ICAP, Οκτώβριος 2021 (στοιχεία χρήσης 
2019) 

 

Πλήθος των μελών του ΣΟΕΛ ανά ελεγκτική εταιρεία 
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Στην Grant Thornton, η παροχή υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των 
πελατών μας, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
υποχρεώσεις μας. Η δέσμευση για ποιότητα και διαφάνεια 
δεν είναι διαπραγματεύσιμη από οποιαδήποτε εταιρεία-μέλος 
του παγκόσμιου δικτύου της Grant Thornton International 
Limited. 

Πολιτικές ποιοτικού ελέγχου 
της Grant Thornton 
Η δέσμευση για επαγγελματική υπεροχή κυριαρχεί στην 
Grant Thornton. Οι Partners και το προσωπικό έχουν πλήρη 
συνείδηση ότι το ενδιαφέρον και η εμπιστοσύνη, δεν 
μπορούν να συγκριθούν με τίποτα λιγότερο. Το σύστημα 
ποιοτικού ελέγχου που περιγράφεται παρακάτω 
δημιουργείται γύρω από αυτήν την ανάγκη, χρησιμοποιώντας 
τα εφαρμόσιμα επαγγελματικά πρότυπα και τις απαιτήσεις 
του SEC Practice Section’s membership ως βάση.  

Οι ποιοτικές προσδοκίες αυτού του μοντέλου είναι το θέμα 
για το οποίο επικοινωνούμε συχνά με τους Partners και το 
προσωπικό μας και είναι αναπόσπαστο μέρος των 
διαδικασιών επιμέτρησης και παρακολούθησης της 
απόδοσης της Grant Thornton. Το διάγραμμα παρακάτω 
απεικονίζει τα κύρια στοιχεία του μοντέλου ποιοτικού ελέγχου 
της Grant Thornton και ακολουθείται από μια συνοπτική 
περιγραφή των διαφόρων στοιχείων του. 

 

Επισκόπηση ποιοτικού 
ελέγχου  
Ο ποιοτικός έλεγχος αναλαμβάνεται από ανώτατα στελέχη, 
τα οποία έχουν υψηλή κατάρτιση και πολυετή πείρα σε 
ελέγχους, και έχουν την ευθύνη της επίβλεψης και της 
εφαρμογής των διαδικασιών που απαιτούν οι πολιτικές και το 
εγχειρίδιο ελέγχου της Grant Thornton, καθώς και τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου (International Audit Standards). Τα 
στελέχη αυτά απαρτίζουν την Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου 
στη Grant Thornton και έχουν ως βασικό μέλημα τη συνεχή 
εκπαίδευση του προσωπικού μας.  

Όλοι οι έλεγχοι των εισηγμένων εταιρειών εξετάζονται σε 
ετήσια βάση από την Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου, όπως 
επίσης και ένα τυχαίο δείγμα μη εισηγμένων εταιρειών. Εκτός 
από τις συγκεκριμένες διαδικασίες, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στην πλήρη εφαρμογή των ελεγκτικών προγραμμάτων μας 
(Voyager, Idea, TBeam, Pentana IFRS checklist) που 
υποστηρίζουν την ελεγκτική μεθοδολογία Horizon της Grant 
Thornton. Πρόκειται ουσιαστικά για λογισμικά ελεγκτικά 
προγράμματα της Grant Thornton International Limited που 
στοχεύουν στον αποτελεσματικότερο έλεγχο, διευκολύνοντας 
την ελεγκτική διαδικασία και μεγιστοποιώντας την ποιότητα 
των υπηρεσιών μας, επιτρέποντας στις εταιρείες-μέλη να 
συμμορφώνονται με τα επαγγελματικά πρότυπα που 
ισχύουν. Η Επιτροπή αξιολογεί σε κάθε βήμα, από τη 
«διαδικασία αποδοχής – διατήρησης πελατών» μέχρι και τις 
«διαδικασίες συμπεράσματος και την έκθεση ελέγχου»: α) αν 
έχουν εφαρμοστεί οι πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας, 
β) του διεθνούς δικτύου και γ) αν έχουν ακολουθηθεί τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα Λογιστικά Πρότυπα που 
είναι κάθε φορά εφαρμόσιμα. 

Με την Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου, η οποία συνεργάζεται 
με την Επιτροπή Εκπαίδευσης, η παραγωγικότητα και οι 
γνώσεις του προσωπικού μας βελτιώνονται, στοχεύοντας οι 
έλεγχοί μας να είναι πάντα υψηλού επιπέδου. 

  

Ποιοτικός έλεγχος & 
ανεξαρτησία 



 

© 2022 Grant Thornton Greece. All rights reserved.   10 

Έκθεση Διαφάνειας 
Στο πλαίσιο μεγαλύτερης διαφάνειας ο νόμος 4449/2017, 
όπως ισχύει ή όπως τυχόν αντικατασταθεί απαιτεί από τους 
ελεγκτές τη σύνταξη και δημοσίευση 
ετήσιας έκθεσης διαφάνειας.  

Η Grant Thornton, πιστή στη 
δέσμευσή της για διαφάνεια, ήταν 
από τις πρώτες ελεγκτικές εταιρείες 
που δημοσίευσαν την ετήσια 
Έκθεση Διαφάνειας της εταιρείας 
για τη χρήση του 2007, 
υποδεικνύοντας την πρόθεσή της 
να μιλήσει για ζητήματα που 
ενδιαφέρουν τους πελάτες και το 
ευρύ κοινό.  

Τον Οκτώβριο του 2021 ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε και 
η Έκθεση Διαφάνειας για την χρήση 01/07/20-30/06/21. Η εν 
λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες 
χρηματοοικονομικής απόδοσης, διαχείρισης κινδύνων και 
συστημάτων ποιοτικού ελέγχου που έχουν αναπτυχθεί. 
Περιγράφει τη δομή διακυβέρνησης της Grant Thornton 
καθώς και την εκπαίδευση και τα κίνητρα που προσφέρονται 
στο προσωπικό. 

Η δέσμευση για διαφάνεια συμβάλλει έτσι ώστε οι πελάτες, οι 
εποπτικές αρχές και το ευρύτερο κοινό να συνεχίσουν να 
περιβάλλουν τη Grant Thornton με εμπιστοσύνη και 
αξιοπιστία. 

Η τελευταία Έκθεση Διαφάνειας της Grant Thornton είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.grant-
thornton.gr 

Ποιοτικός έλεγχος από 
εποπτικές αρχές 
Το επάγγελμά μας υπόκεινται σε αυστηρή εποπτεία. Τον 
Ιούνιο του 2003, ιδρύθηκε η Επιτροπή Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και μια από τις κύριες 
δραστηριότητές της είναι η παρακολούθηση της ποιότητας 
των τακτικών ελέγχων που διεξάγονται από τα μέλη του 
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).  

Η ΕΛΤΕ σύμφωνα με τη νομοθεσία και ειδικότερα τον N. 
4449/2019 έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

• αποτελεί την αρμόδια αρχή για την χορήγηση της 
επαγγελματικής άδειας σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές 
και ελεγκτικές εταιρείες εφόσον πληρούνται οι σχετικές 
προϋποθέσεις 

• έχει την ευθύνη για την διασφάλιση της ποιότητας της 
εργασίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και 

ελεγκτικών εταιρειών που διενεργούν υποχρεωτικούς 
ελέγχους 

• είναι το αρμόδιο όργανο να λαμβάνει έγγραφες 
αναφορές ή καταγγελίες για παραβάσεις του N. 
4449/2017 και του Καν. 537/2014 και έχει την ευθύνη 
της επιβολής διοικητικών κυρώσεων για κάθε 
παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις εργασίες των 
ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών 
εταιρειών. έχει την τελική ευθύνη για την άσκηση της 
δημόσιας εποπτείας επί των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τις 
αρχές που προβλέπονται από τον ν. 3148/2003 όπως 
ισχύει  

Επιπλέον η Εποπτική Αρχή (ΕΛΤΕ) έχει την τελική ευθύνη 
για την εποπτεία: 

• της έγκρισης και εγγραφής στο Δημόσιο Μητρώο των 
ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών 

εταιρειών 

• της υιοθέτησης προτύπων όσον αφορά την 
επαγγελματική δεοντολογία, τον εσωτερικό έλεγχο 
ποιότητας των ελεγκτικών εταιρειών και τους ελέγχους, 
εκτός εάν τα πρότυπα αυτά έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί 
από αρχές άλλου κράτους – μέλους  

• της συνεχούς εκπαίδευσης  

• των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας 

• των ερευνών και διοικητικών πειθαρχικών συστημάτων 

Το άρθρο 26 του Καν. 537/2014 ορίζει ότι ειδικά για τους 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες που 
διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος οι ποιοτικοί έλεγχοι από την εποπτική αρχή θα 
πρέπει να διενεργούνται με βάση ανάλυση του κινδύνου 
τουλάχιστον ανά τριετία. Η διοικητική μέριμνα για την 
εκτέλεση του ποιοτικού ελέγχου των ορκωτών λογιστών 
ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών έχει ανατεθεί στο 
Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τον N.4449/2017.  

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) λαμβάνοντας υπόψη το 
άρθρο 33 του N.4449/2017 ενέκρινε την Κανονιστική Πράξη 
155/4/19.10.2018 αναφορικά με την ανάθεση του ποιοτικού 
ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών 
εταιρειών. Σκοπός της εν λόγω Κανονιστικής Πράξης είναι η 
ανάθεση του ποιοτικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών 
λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών που διενεργούν 
ελέγχους σε οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν οντότητες 
δημοσίου συμφέροντος, στην Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου 
(Ε.Π.Ε.) της παρ. 12 του άρθρου 33 του N.4449/2017.  

Τον Μάϊο του 2019 διενεργήθηκε θεματικός έλεγχος από την 
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) σε 
φάκελο ελεγκτικού έργου μη εισηγμένης εταιρείας. Η 

http://www.grant-thornton.gr/
http://www.grant-thornton.gr/
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απάντηση της Grant Thornton επι των ευρημάτων 
απεστάλλει τον Οκτώβριο του 2019 στην Εποπτική Αρχή και 
αναμένεται η τελική έκθεση ευρημάτων.  

Ο τελευταίος ποιοτικός έλεγχος για την Grant Thornton από 
την Εποπτική Αρχή σε σχέση με πολιτικές και διαδικασίες 
που έχει αναπτύξει η εταιρεία στα πλαίσια της εύρυθμης 
λειτουργίας της διενεργήθηκε το Οκτώβριο του 2013.  

Το Δεκέμβριο του 2016 διενεργήθηκε ποιοτικός έλεγχος από 
το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε φακέλους μη 
εισηγμένων εταιρειών.  

Τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων από τις εποπτικές 
αρχές αξιολογούνται από την επιτροπή Quality & Risk 
Management προκειμένου να παρέχουν τη βάση για συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων.  

Η εταιρεία είναι επίσης εγγεγραμμένη από τις 16/5/2006 στο 
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) αλλά 
δεν έχει διενεργηθεί κανένας έλεγχος μέχρι στιγμής. 

Το PCAOB είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο 
οποίος δημιουργήθηκε με το νόμο του Sarbanes-Oxley Act το 
2002, με σκοπό την επιτήρηση των ελεγκτών των δημόσιων 
επιχειρήσεων, προκειμένου να προστατευθούν περαιτέρω τα 
συμφέροντα των επενδυτών και το δημόσιο συμφέρον εν 
γένει. Η εγγραφή στο PCAOB παρέχει στην Grant Thornton 
στην Ελλάδα, τη δυνατότητα διενέργειας οικονομικών 
ελέγχων σε εταιρείες εγγεγραμμένες σε χρηματιστήρια στις 
Η.Π.Α. 

 

http://pcaobus.org/Pages/default.aspx
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Η φιλοδοξία μας είναι να σας βοηθήσουμε να πετύχετε τις 
δικές σας. Για να το επιτύχουμε, συνδυάζουμε αρμονικά τις 
σημερινές σας απαιτήσεις με τις φιλοδοξίες σας για το 
μέλλον. Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στο αυθεντικό 
ενδιαφέρον για την επιχείρησή σας, τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζετε, τις φιλοδοξίες σας για ανάπτυξη και το 
επιχειρησιακό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείστε. 
Εμβαθύνουμε στα ζητήματα που αντιμετωπίζετε για να σας 
παρέχουμε πιο ουσιαστικές και μακρόπνοες υπηρεσίες. 

Δημιουργούμε ομάδες εργασίας με άξονα τη συνεργασία και 
την εξειδίκευση, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη 
στρατηγική σας για ανάπτυξη, όποια υπηρεσία και αν 
χρειαστείτε, σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή και αν 
δραστηριοποιείστε. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να 
δημιουργήσουμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους 
πελάτες μας. 

Assurance Services 
Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των ελεγμένων 
οικονομικών καταστάσεων για τους μετόχους, τους 
επενδυτές, τους πιστωτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, 
έχουμε θεμελιώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
εργασίας το οποίο διασφαλίζει και εγγυάται τα υψηλά 
κριτήρια που έχουμε θέσει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
μας. Η προσέγγιση του ελέγχου μας περιλαμβάνει την 
κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός του 
οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και των κινδύνων 
των οποίων αντιμετωπίζουν. Πέραν των υπηρεσιών 
διασφάλισης, τα στελέχη μας βρίσκονται δίπλα σας, σε 
συνεχή συνεργασία με το προσωπικό σας, για να 
αφουγκρασθούν τα προβλήματά σας και να διατυπώσουν 
λύσεις σε αυτά. Πρωταρχικός μας στόχος αποτελεί η παροχή 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω της 
απελευθέρωσης των δυνατοτήτων σας για ανάπτυξη. Οι 
λύσεις που προτείνουμε: 

Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου 

Η Grant Thornton εφαρμόζει και ακολουθεί την ελεγκτική 
μεθοδολογία της Grant Thornton International («HORIZON»), 
η οποία συνίσταται σε διαδικασίες που εστιάζουν τις 
προσπάθειες του ελέγχου μας στις περιοχές των 
οικονομικών καταστάσεων που παρουσιάζουν τον 
υψηλότερο κίνδυνο. Ο έλεγχός μας διέπεται από λογιστικές 
πολιτικές που ανταποκρίνονται στα Διεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα, στα Διεθνή Πρότυπα Ποιοτικού Ελέγχου και στον 
Κώδικα Δεοντολογίας Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών 
(IFAC). 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που συμβάλει στην 
παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αποτελεί η ανάπτυξη 
προηγμένων τεχνολογικά λογισμικών προγραμμάτων και η 
χρησιμοποίηση εξειδικευμένων ελεγκτικών εργαλείων. 

Αναγνωρίζοντας ότι η ανώτερη τεχνολογία οδηγεί σε 
αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών και μείωση κόστους 
για εμάς και τους πελάτες μας, στις ελεγκτικές μας 
διαδικασίες έχουμε ενσωματώσει πρωτοποριακές 
πληροφοριακές εφαρμογές (Voyager, TBeam, IDEA, 
Pentana), οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά του 
εκάστοτε οργανισμού. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες μας 
αφορούν σε: 

• Τακτικούς Ελέγχους Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων (Δ.Π.ΧΑ., Ε.Λ.Π., US GAAP) 

• Ελέγχους Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

• Ελέγχους Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 

• Οικονομικούς ελέγχους για εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α. 

Η ελεγκτική μας μεθοδολογία καθώς επίσης και το λογισμικό 
το οποίο χρησιμοποιούμε αξιολογείται διαρκώς ώστε να 
βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τα Διεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα και επικαιροποιημένες εκδόσεις είναι διαθέσιμες σε 
ετήσια βάση. 

Πέραν των αυστηρών διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας 
που έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται εσωτερικά από την 
Grant Thornton, κάθε εταιρεία-μέλος υποχρεωτικά 
υποβάλλεται σε επισκόπηση των ελεγκτικών της πρακτικών 
που διενεργείται από την GTIL. Η επισκόπηση αυτή αποτελεί 
ένα συστηματικό ποιοτικό έλεγχο των ελεγκτικών διαδικασιών 
που πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά κάθε τρία 
χρόνια από ανεξάρτητους partners και managers από άλλες 
εταιρείες-μέλη που διαθέτουν κατάλληλα επαγγελματικά 
προσόντα υπό τη γενική διεύθυνση της GTIL.  

Υπηρεσίες Φορολογικού Ελέγχου  

Η Grant Thornton παρέχει υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου, 
όπως αυτός προβλέπεται από το άρθρο 65A του 
ν.4174/2013 και αφορά στις ανώνυμες εταιρείες, στις 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και στα υποκαταστήματα 
αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, βάσει γενικών ή 
ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, από Νόμιμους 
Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο 
δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ.174Α’). 

Η εργασία μας διεξάγεται με βάση το Διεθνές Πρότυπο 
Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα διασφάλισης 
Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής 
Πληροφόρησης» και την ισχύουσα νομοθεσία.  

Στα πλαίσια της εργασίας μας συμμορφωνόμαστε με κανόνες 
δεοντολογίας, ενώ σχεδιάζουμε και διενεργούμε την εργασία 
μας με σκοπό την απόκτηση διασφάλισης για τα υπό εξέταση 
φορολογικά αντικείμενα από κάθε ουσιώδη άποψη.

Οι υπηρεσίες μας 
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IFRS Reporting 

Σε ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον, όπου οι 
απαιτήσεις της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
αυξάνονται διαρκώς, η Grant Thornton μπορεί να σας 
οδηγήσει μέσα από την πολυπλοκότητα των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η τεχνική 
κατάρτιση και η εμπειρία των στελεχών μας σε σχέση με τα 
ΔΠΧΑ αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις ικανότητες μας. Οι 
υπηρεσίες μας προσαρμόζονται ανάλογα προκειμένου να 
εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Οι υπηρεσίες 
αυτές περιλαμβάνουν: 

• Αναγνώριση και εντοπισμός διαφορών μεταξύ των 
ΔΠΧΑ και των εντοπισμός των πληροφοριακών 
αναγκών για την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 

• Υποστήριξη στην επιλογή των κατάλληλων λογιστικών 
πολιτικών που να απεικονίζουν εύλογα την οικονομική 
θέση και την απόδοση της επιχείρησης 

• Παρουσίαση όλων των απαραιτήτων προσαρμογών για 
την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 

• Υποστήριξη στον εντοπισμό και την παρακολούθηση 
όλων των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων σχετικών με 
την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΑ 

• Σχεδιασμός σε συνεργασία με την οικονομική διεύθυνση 
εξειδικευμένης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων 

σεμιναρίων και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού. 

Forensic & Investigation Services 

Οι έρευνες και οι διενέξεις γίνονται διαρκώς όλο και πιο 
σύνθετες και μεταφέρονται σε διεθνές επίπεδο. Η πιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μια σειρά από υψηλού προφίλ υποθέσεις, 
οι οποίες εισήλθαν σε αχαρτογράφητα εδάφη, καλύπτοντας 
περίπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα και διασυνοριακές 
συναλλαγές. Η τεχνολογία έχει επιταχύνει την ικανότητά μας 
για αποθήκευση δεδομένων, αλλά την ίδια στιγμή έχει 
δημιουργήσει νέες απειλές που πρέπει να αντισταθμιστούν.  

H ομάδα της Grant Thornton μπορεί να σας παρέχει την 
ενδεδειγμένη και εξειδικευμένη υποστήριξη όποτε τη 
χρειαστείτε και να σας συμβουλεύσει για τους μελλοντικούς 
κινδύνους που ελλοχεύουν αλλά και για τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβείτε σήμερα. 

Αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή ερευνών για εταιρείες, 
ρυθμιστικές και διωκτικές αρχές. Αυτές κυμαίνονται από 
σύνθετες, πολλαπλής δικαιοδοσίας έρευνες, έως τη 
διερεύνηση καταγγελιών υπαλληλικής απάτης καθώς και 
δέουσας επιμέλειας τρίτων, για να σας παρέχουμε 
προστασία έναντι πολιτικής έκθεσης, δωροδοκίας και 
επιβολής κυρώσεων. 

Διαθέτουμε πλούσια εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα τύπων 
διενέξεων, συμπεριλαμβανομένων διεθνών διαιτησιών υπό 
διαφοροποιούμενους κανονισμούς. Όταν έχετε βιώσει 

οικονομική ζημία, σας έχουν επιβληθεί ρυθμιστικές κυρώσεις 
ή είστε το υποκείμενο μιας νομικής αξίωσης, έχουμε την 
ικανότητα να σας βοηθήσουμε να ανακάμψετε οικονομικά και 
λειτουργικά, παρέχοντάς σας τη διαβεβαίωση που χρειάζεται 
για να τηρήσετε τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών, των 
μετόχων, των στελεχών σας και του προσωπικού σας.  

Tax Services 
Οι φορολογικές ρυθμίσεις έχουν καταστεί πλέον, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, ιδιαιτέρως περίπλοκες 
με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η ερμηνεία και 
εφαρμογή τους. Πέραν τούτου, το Ελληνικό φορολογικό 
περιβάλλον παρουσιάζει το εγγενές χαρακτηριστικό της 
συνεχούς μεταβολής με την ψήφιση ενός τουλάχιστον 
φορολογικού νόμου ή νόμου με φορολογική επίδραση κάθε 
έτος με συνέπεια να δημιουργείται εύλογη ανασφάλεια και 
αβεβαιότητα ακόμα και σε έμπειρους φορολογικούς 
συμβούλους. 

Η αύξηση της πολυπλοκότητας της φορολογικής νομοθεσίας, 
έχει ως αποτέλεσμα η διαχείριση της να γίνεται ολοένα και 
πιο δυσχερής για τους ιδιώτες ενώ για τις επιχειρήσεις 
αυξάνεται συνεχώς, η ανασφάλεια από την τυχόν έλλειψη 
φορολογικής συμμόρφωσης και επομένως η αξιόπιστη 
φορολογική υποστήριξη αποκτά κομβική σημασία. Οι 
φορολογικοί κίνδυνοι πρέπει να ελαχιστοποιηθούν, καθώς οι 
ευκαιρίες δεν μπορούν να περιμένουν και κρίσιμες 
αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν 
άμεσα. 

Οι άνθρωποί μας κατέχουν άριστη τεχνική ικανότητα και 
αποδεδειγμένη εμπειρία και επιτυχίες στο χειρισμό 
πολύπλοκων φορολογικών θεμάτων σε Ελληνικό και διεθνές 
επίπεδο. Διαθέτουμε μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων 
στελεχών με βαθιά γνώση της φορολογικής νομοθεσίας ώστε 
να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των 
πελατών μας προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις και 
υπηρεσίες. Παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες σε 
επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλα τα θέματα φορολογίας είτε επί 
συγκεκριμένων υποθέσεων, είτε στη βάση συνεχούς και 
σταθερής φορολογικής υποστήριξης. Οι λύσεις που 
προτείνουμε: 

• Φορολογία επιχειρήσεων 

• Φορολογική συμμόρφωση 

• Διεθνής φορολογία 

• Ενδοομιλικές συναλλαγές 

• Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους 

• Φορολογία ιδιωτών 

• Έμμεσοι φόροι 

• Φορολογική αναδιοργάνωση επιχειρήσεων 
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• Προληπτικός φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων 

• Φορολογική βελτιστοποίηση του παραγωγικού 
μοντέλου 

Outsourcing Services 
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, βασικός στόχος 
κάθε εταιρείας είναι να επιτυγχάνει τον βέλτιστο τρόπο 
λειτουργίας της, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος. Με 
αυτόν τον τρόπο, δύναται η διεύρυνση των δραστηριοτήτων 
του οργανισμού, καθώς και η ορθότερη οικονομική 
διαχείριση. Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η ανάθεση των 
υποστηρικτικών και περιφερειακών λειτουργιών σε ειδικούς 
εξωτερικούς συνεργάτες δεν περιορίζονται μόνο στην 
εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, αλλά σχετίζονται και με 
την ευρύτερη ευελιξία που αποκτάει μία εταιρεία, καθώς 
στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξή της.  

Το εξειδικευμένο τμήμα Outsourcing της Grant Thornton 
εστιάζει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για κάθε 
πελάτη της ξεχωριστά, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά 
τυχόν προβλήματα και δίνοντας τη δυνατότητα στους 
πελάτες της να ασχοληθούν με την ανάπτυξη της 
επιχείρησής τους. 

Business Process Outsourcing 

• Λογιστικές & φορολογικές υπηρεσίες 

• Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – Reporting 

• Λοιπές υπηρεσίες back office 

Payroll & HR Outsourcing 

• Υπηρεσίες Μισθοδοσίας 

• Reporting 

• Υποστήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) 

• Συμμόρφωση με την εργατική, ασφαλιστική και 
φορολογική νομοθεσία 

Advisory Services 
Transactional Advisory Services 

Στο σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον όπου οι 
επενδυτικές ευκαιρίες αυξάνονται συνεχώς και αφορούν 
ολοένα και περισσότερες εταιρείες, η επίτευξη μιας επιτυχούς 
συναλλαγής προϋποθέτει τη διενέργεια ενδελεχούς 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, καθώς και των κινδύνων που 
συνδέονται με αυτή. 

Η ομάδα μας χαρακτηρίζεται από την απαραίτητη εμπειρία 
και τεχνογνωσία για τον ολοκληρωμένο έλεγχο σε όλα τα 

στάδια μιας συναλλαγής, τον καθορισμό των αναλυτικών της 
όρων, καθώς και την υποστήριξη μετά τη συναλλαγή. 

Due Diligence Services 

• Χρηματοοικονομική επισκόπηση ιστορικών 
καταστάσεων (financial due diligence), η οποία 
περιλαμβάνει α) την επισκόπηση για λογαριασμό του 
αγοραστή, β) την επισκόπηση και υποστήριξη για 
λογαριασμό του πωλητή και γ) υπηρεσίες reporting 
accountant. 

• Λειτουργική επισκόπηση ιστορικών καταστάσεων 
(operational due diligence), η οποία περιλαμβάνει α)τη 
λειτουργική επισκόπηση ιστορικών δραστηριοτήτων, β) 
την αφομοίωση/ενσωμάτωση μετά την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής και γ) την πώληση συμμετοχών σε τρίτους, 
αποεπενδύσεις, αποσχίσεις. 

• Φορολογική επισκόπηση ιστορικών καταστάσεων (tax 

due diligence) 

• Εμπορική & στρατηγική πληροφόρηση, η οποία 
περιλαμβάνει α) την εμπορική επισκόπηση ιστορικών 
στοιχείων και β) τη σχετική στρατηγική πληροφόρηση 

• Μελέτες σκοπιμότητας & βιωσιμότητας, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα κάτωθι στάδια: α) την περιγραφή του 
έργου (ανάληψη & παράδοση), β) την αξιολόγηση της 
βιωσιμότητας της γενικής έννοιας σε όρους αγοράς, γ) 
την οργανωτική βιωσιμότητα, δ) την τεχνική 

βιωσιμότητα και ε) την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα. 

• Προσυμφωνημένες διαδικασίες – υπηρεσίες 
συμβουλευτικού σχολιασμού, πχ: επισκόπηση των 
δανειακών ρητρών, συμμόρφωση με δεσμευτικές 
συμφωνίες, διασταύρωση/ επαλήθευση δεσμευτικών 
όρων ή ποιότητα/πιστότητα δεδομένων. 

• Εξέταση προσδοκώμενης οικονομικής πληροφόρησης 
με βάση το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 
(ISAE) 3400 

Valuation Services 

• Αποτιμήσεις για άλλους σκοπούς corporate finance: 
εξαγορά/ πώληση μιας εταιρείας ή μέρους αυτής, 
συγχωνεύσεις, «διαζύγια» μετόχων. 

• Αποτιμήσεις για σκοπούς ΔΠΧΑ. 

• Επιμερισμός κόστους συνένωσης. 

• Αποτιμήσεις για τις ανάγκες νομοθετικών και 
κανονιστικών πλαισίων. A) Κανονισμός Χρηματιστηρίου 
Αθηνών: Γνωμοδοτήσεις για το εύλογο και λογικό της 
σχέσης ανταλλαγής ή του τιμήματος εξαγοράς, σε 
περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων εισηγμένων 
εταιρειών. B) Αποτιμήσεις εταιρικών εισφορών σε είδος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως 

ισχύει ή όπως τυχόν αντικατασταθεί. 
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M&A Advisory Services 

• Επισκόπηση των κριτηρίων εξαγοράς που θέτει ο 

πελάτης 

• Ταυτοποίηση και προσέγγιση ενδεχόμενων στόχων 
εξαγοράς εκ μέρους του πελάτη 

• Εξέταση της δυνατότητας επιτυχούς εξέλιξης της 
προτεινόμενης εξαγοράς 

• Υποστήριξη του πελάτη στην ανάπτυξη λεπτομερούς 
επιχειρηματικού σχεδίου και στρατηγικής βάσει 
χρηματοοικονομικών μοντέλων 

• Συμβουλευτική υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις με 
τους πωλητές και δόμηση της συμφωνίας 

• Άντληση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την 
εξαγορά 

• Διαχείριση του έργου της διαδικασίας εξαγοράς από την 
έναρξη έως την ολοκλήρωση, συντονίζοντας τις 
δραστηριότητες των λοιπών εμπλεκόμενων μερών 

(αναζήτηση στόχων εξαγοράς) 

• Επισκόπηση ενδεχόμενων στόχων που έχουν 
αναγνωριστεί από τον πελάτη, βάσει πληροφοριών που 

αυτός θα παράσχει. 

• Ενεργητική αναζήτηση ενδεχόμενων στόχων για 
λογαριασμό του πελάτη (εξαγορές με συμμετοχή της 

διεύθυνσης) 

• Εξαγορά από τη διεύθυνση (Management Buy-Out, 

MBO) 

• Εξαγορά από διεύθυνση σε συνδυασμό με εξωτερικούς 
επαγγελματίες (Buy-In Management Buy-Out, BIMBO) 

• Εξαγορά από τη διεύθυνση με πρωτοβουλία του 
πωλητή (Vendor Initiated Management Buy-Out, 

VIMBO) 

• Εξαγορά από εξωτερικούς επαγγελματίες (Management 
buy-in, MBI) 

• Εξαγορά από θεσμικό επενδυτή (Institutional buy-out, 
IBO) 

• Αποεπενδύσεις 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής στρατηγικής 

• Άντληση κεφαλαίων & Επιχειρηματικός σχεδιασμός 

Capital Markets 

• Διαχείριση και συντονισμό της προετοιμασίας των 
εγγραφών εισαγωγής, ώστε να εναρμονίζονται και να 
ανταποκρίνονται στον κανονισμό της ΕΝ.Α 

• Εκπροσώπηση της υποψήφιας προς εισαγωγή 
εταιρείας στο ΧΑ τόσο κατά το στάδιο της έγκρισης της 
αίτησης, όσο και κατά τη φάση της διαπραγμάτευσης 

(για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών σύμφωνα με τον 
κανονισμό της ΕΝ.Α) 

• Παροχή γραπτής πιστοποίησης προς το ΧΑ, που 
αναφέρει ότι η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις που 
θέτει ο κανονισμός της ΕΝΑ για εισαγωγή 

• Παρουσίαση της εταιρείας στην Επιτροπή της ΕΝ.Α 

• Υποστήριξη της εταιρείας κατά το στάδιο της 
παρουσίασης σε υποψήφιους θεσμικούς επενδυτές 

Recovery & Reorganisation Services 

• Στρατηγική επισκόπηση/ συμβουλευτική 

• Επισκόπηση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 

• Independent Business Review 

• Profit improvement 

• Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης & ταμείου 

• Accelerated M&A 

• Independent Solvency Review 

• Σχεδιασμός εναλλακτικών σεναρίων 

• Pre-pack διαδικασία πτώχευσης 

• Ειδικός εκκαθαριστής 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες δανείων 

• Επάρκεια δανεισμού και δόμηση δανείων 

• Προετοιμασία εγγράφων και ρητρών 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αγορά χρέου 

• Δημιουργία αξίας ως σύμβουλοι σε μια διαδικασία 
χρεοκοπίας, εταιρικής ή προσωπικής 

• Εκτέλεση του σχεδίου αναδιάρθρωσης μέσω 
διαδικασιών πτώχευσης 

• Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων 

• Σύνθετη και διεθνής χρεωκοπία 

Technology Intelligence & Performance 

Η τεχνολογία έχει καταστεί βασικός μοχλός επιτυχίας για 
όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, καθώς δημιουργεί 
νέες ευκαιρίες, έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο 
λειτουργίας των εταιρειών και βελτιώνει την επιχειρηματική 
λειτουργία και αποτελεσματικότητα. 

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να 
προσαρμοστούν σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, 
επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους. Για τον 
σκοπό αυτό, διαθέτουμε μία ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, 
με εκτεταμένη εμπειρία σε πολλούς τεχνολογικούς τομείς.  

Στη Grant Thornton είμαστε δίπλα σας, ώστε να σας 
βοηθήσει να εντοπίσετε και να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που 
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υπάρχουν για την επιχείρησή σας, στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί 
ετοιμότητα και προσαρμοστικότητα. 

Strategy & Consulting 

• Digital Strategy & Performance 

• Hyper-Personalized CX 

• Intelligent Process Automation 

• Big-Data Analytics & Insights 

• Intelligent Operations 

• Customer Engagement 

• Workplace Experience (WX) 

• Industry 4.0 

Technology 

• Security 

• IoT & Smart Solutions 

• Technology Services 

Strategy & Investments 

Στις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες οι 
επιχειρήσεις καλούνται να αυξήσουν την παραγωγικότητά 
τους, να μειώσουν τα κόστη τους και να διευρύνουν τις 
πωλήσεις τους με στόχο να παραμείνουν ανταγωνιστικές και 
βιώσιμες. 

Οι αλλαγές του κοινωνικοοικονομικού και θεσμικού πλαισίου, 
η μεταβολή των παραγωγικών και καταναλωτικών συνηθειών 
καθώς και οι τεχνολογικές εξελίξεις αναπροσαρμόζουν τις 
δυνατότητες, τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων. 

Σε αυτό το επιχειρηματικό κλίμα, οι οργανισμοί καλούνται 
διαρκώς να προσαρμόζονται με αμεσότητα και ευελιξία, να 
επανασχεδιάζουν διαδικασίες και πρακτικές και να βρίσκουν 
νέες λύσεις.  

Στο τμήμα του Strategy & Investments υποστηρίζουμε τις 
επιχειρήσεις και οργανισμούς σε στρατηγικό, λειτουργικό και 
χρηματοοικονομικό επίπεδο. Με μια προσωποποιημένη 
προσέγγιση στους πελάτες μας, αφουγκραζόμαστε τις 
ανησυχίες τους, κατανοούμε τις ιδιαιτερότητές τους, 
αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες τους και σχεδιάζουμε και 
υλοποιούμε πρακτικές λύσεις στα προβλήματα τους. 
Ακολουθούμε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές πρακτικές με 
μεθόδους συγκροτημένης προσέγγισης, καθοδηγώντας και 
υποστηρίζοντάς τους σε μείζονα οικονομικά, λειτουργικά, 
διαχειριστικά, και αναπτυξιακά θέματα που αντιμετωπίζουν. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η «κάθετη» παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων, οι υπηρεσίες του Strategy & 
Investments παρέχονται μέσα από τρεις πυλώνες: 

Διαχείριση κεφαλαίων και “Infrastructure Advisory” 

• Σχεδιασμός, υλοποίηση, εφαρμογή και αξιολόγηση 
χρηματοοικονομικών εργαλείων 

• Διαχείριση κεφαλαίων (fund manager) ταμείων για την 
προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχεδιασμό, υποστήριξη, 
χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων μέσω 
παραχωρήσεων ή ΣΔΙΤ 

• Υπηρεσίες ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σε επενδυτικά 
έργα 

• Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και 
μελετών βιωσιμότητας 

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την 
ανεύρεση κεφαλαίων 

• Παροχή υπηρεσιών για σχεδιασμό, υλοποίηση και 

αξιολόγηση επενδύσεων 

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φορείς 

σχετικά με την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων 

• Κατάρτιση απολογιστικών εκθέσεων και φορέων για 
υλοποίηση επενδύσεων 

Στρατηγικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη χάραξη και την 
εφαρμογή στρατηγικής σε εταιρικό και επιχειρηματικό 

επίπεδο 

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκτίμησης 
βιωσιμότητας έργων και επιχειρήσεων 

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση 
ειδικών κλαδικών αναλύσεων   

• Λειτουργική αναδιοργάνωση και βελτίωση διαδικασιών 
(Performance Improvement) 

Υπηρεσίες λειτουργικής βελτίωσης 

• Finance Management: Ανάπτυξη εργαλείων για τη 
βελτίωση της απόδοσης της χρηματοοικονομικής 
λειτουργίας 

• Κατάρτιση σχεδίων χρηματοοικονομικής και 
λειτουργικής βελτίωσης 

• Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σχετικά με 
οικογενειακές επιχειρήσεις (Family Business Advisory), 
clustering επιχειρήσεων και κοινωνική 
επιχειρηματικότητα 
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• Υπηρεσίες διαχείρισης έργων (project management 
office) 

Environmental, Social, Governance, Risk & 
Compliance 

Στο τρέχον επιχειρηματικό και κανονιστικό περιβάλλον, το 
οποίο μεταβάλλεται και εξελίσσεται διαρκώς, οι επιχειρήσεις 
φιλοδοξούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 
απαιτήσεις του σήμερα, καθώς και να δημιουργήσουν αξία με 
βιώσιμους όρους. 

Πλέον, η εφαρμογή των αρχών ορθής εταιρικής 
διακυβέρνησης, η συνεχής συμμόρφωση με το κανονιστικό 
πλαίσιο και η διασφάλιση μίας βιώσιμης ανάπτυξης 
αποτελούν έννοιες που είναι άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ 
τους, και συνιστούν πλέον μέρος της στρατηγικής κάθε 
επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιείται. 

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και γνώση μας σε 
θέματα διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης, εταιρικής 
διακυβέρνησης και βιωσιμότητας, παρέχουμε 
εξατομικευμένες λύσεις που θα ενδυναμώσουν τις δομές της 
επιχείρησής σας, ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν σημαντικά 
την απόδοσή της. Μέσα από ένα ευρύ σύνολο 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, η Grant Thornton συμβάλλει στην 
ορθή λήψη αποφάσεων του οργανισμού σας, έχοντας αρχικά 
αξιολογήσει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του σας όσο και το 
εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και στη δημιουργία αξίας για 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Τα εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος Environmental, 
Social, Governance, Risk Management & Compliance 
(ESGRC) σας παρέχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια, 
προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως το εκάστοτε 
κανονιστικό πλαίσιο, να καταρτίσετε ένα ισχυρό στρατηγικό 
πλάνο και να πραγματοποιήσετε σταθερά βήματα 
ανάπτυξης. 

Risk Management & Compliance 

• Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου 

• Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης 

• Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων & Συμμόρφωσης 

ESG & Sustainability Services 

• Ανάπτυξη Απολογισμών Αειφορίας / Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

• Ανάλυση Ουσιαστικών, Μη Χρηματοοικονομικών 
Θεμάτων (materiality analysis) 

• Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα & Κλιματική Αλλαγή 

• Εξωτερική Επαλήθευση / Διασφάλιση Απολογισμών 

• Υπεύθυνη Διαχείριση της Προμηθευτικής Αλυσίδας 

• Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 

• Αξιολόγηση Κοινωνικής Επίδρασης 

• Σεμινάρια & Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Financial Services  
Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λειτουργούν σε ένα 
ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον με συνεχή και αυξανόμενη 
εποπτεία. Η Grant Thornton εστιάζει στην παροχή στους 
πελάτες χρήσιμων συμβουλών λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις που τον επηρεάζουν. Για αυτό το λόγο έχει ιδρυθεί 
το τμήμα Financial Services το οποίο συνδυάζει εξειδίκευση 
σχετικά με ελεγκτικές, συμβουλευτικές αλλά και φορολογικές 
υπηρεσίες. Αυτό το τμήμα αποτελείται από έμπειρα στελέχη 
τα οποία παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες σε εταιρείες του 
χρηματοπιστωτικού τομέα (όπως τράπεζες, ασφαλιστικές 
εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων). Μέσα από ένα 
μεγάλο εύρος ολοκληρωμένων υπηρεσιών, εντοπίζουμε τις 
ανάγκες των πελατών μας και προσφέρουμε λύσεις οι οποίες 
μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και αποτελεσματικά. 

Δε σταματάμε να σχεδιάζουμε νέες υπηρεσίες και να 
βελτιώνουμε τις υπάρχουσες με σκοπό την προσαρμογή στις 
προκλήσεις του περιβάλλοντος. Μέσα από αυτή τη συνεχή 
διαδικασία είμαστε σε θέση να παρέχουμε ένα σύνολο 
υπηρεσιών βάσει των συγκεκριμένων αναγκών της κάθε 
επιχείρησης. 

Η αφοσιωμένη ομάδα στην παροχή υπηρεσιών προς τον 
Χρηματοπιστωτικό Τομέα έχει κατανείμει την εμπειρία της και 
τους πόρους της με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται 
έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ανάγκες και προσδοκίες των 

πελατών μας. 

Παρέχουμε υπηρεσίες για τα παρακάτω: 

• Valuation | AQR 

• IFRS reporting 

• ICS review 

• Credit policies design 

• Provisioning policy assessment 

Energy Sector Services 
Οι αγορές ενέργειας παγκοσμίως υφίστανται σημαντικές 
αλλαγές. Οι αγορές της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, ειδικότερα, βρίσκονται σε έντονα μεταβατική 
φάση. Σε αυτό το δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον, η 
Grant Thornton μπορεί να σας προσφέρει την εξειδίκευσή της 
στις ενεργειακές αγορές, σε συνδυασμό με βαθιά γνώση 
όλων των σχετικών οικονομικών, φορολογικών και 
κανονιστικών θεμάτων. 
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Έχουμε την δυνατότητα να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε 
και να διαχειριστείτε τις προκλήσεις, παρέχοντάς σας τις 
κατάλληλες λύσεις, ώστε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που 
θα ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές σας για ανάπτυξη. Η 
εμπειρία μας στον ενεργειακό τομέα, καλύπτει ένα ευρύ 
φάσμα κλάδων, μεταξύ άλλων του ηλεκτρισμού, του φυσικού 
αερίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης. 

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας στον τομέα της Ενέργειας, 
συνεργάζονται μαζί σας ώστε να σας προσφέρουν: 

• Εις βάθος κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου και της 

λειτουργίας των αγορών ενέργειας 

• Πρόσβαση σε συμβατικές και εναλλακτικές πηγές 

χρηματοδότησης 

• Κατάστρωση στρατηγικής για την εμπορευματοποίηση 
νέων προσεγγίσεων και τεχνολογιών 

• Μοντελοποίηση κεφαλαιουχικών έργων και έλεγχος 
λειτουργικών εξόδων 

• Αξιολόγηση ενεργειακών έργων και μελέτες due 
diligence 

• Χρηματοοικονομική, λογιστική και κανονιστική 
υποστήριξη για την υλοποίηση ενεργειακών υποδομών 

• Τεχνική αξιολόγηση και υποστήριξη με σκοπό την 
ενίσχυση της επιχειρησιακής και ενεργειακής απόδοσης 

• Στρατηγικές συμβουλές για την οικοδόμηση μιας 
βιώσιμης επιχείρησης και τη διαχείριση των 
ενδιαφερόμενων μερών 

• Υποστήριξη για την επίτευξη της απαραίτητης 
συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

• Δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου διακυβέρνησης και 
διαχείριση κινδύνων 

• Προσομοιώσεις και μοντελοποιήσεις ενεργειακών 

αγορών και δικτύων 

• Υποστήριξη προς τις αρχές (Ρυθμιστικές αρχές, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Energy Community, 
Κυβερνήσεις) 

Public Sector Services 
Οι δημόσιοι φορείς και οργανισμοί περισσότερο από ποτέ 
έχουν ανάγκη από υποστήριξη για την υλοποίηση των 
στόχων τους, ενώ παράλληλα δέχονται αυξημένες πιέσεις για 
μείωση του προϋπολογισμού εξόδων. Οι εν λόγω πιέσεις σε 
συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη απαίτηση για 
μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία παρουσιάζουν 
μοναδικές προκλήσεις για όλους τους δημόσιους φορείς. 

Η Grant Thornton αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο Δημόσιος Τομέας προσφέρει μία πληθώρα 
ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που 
συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισμό της Κεντρικής 
Κυβέρνησης και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα, με έμφαση στην εφαρμογή διαδικασιών διαφάνειας, 
αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. 

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι παρακάτω: 

• Τακτικός & Φορολογικός Έλεγχος 

• Προσυμφωνημένες Διαδικασίες 

• Έλεγχος Συμμόρφωσης 

• Εσωτερικός Έλεγχος 

• Βελτίωση Επιδόσεων Δημοσίων Φορέων 

• Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

• Διαχείριση Έργου / Υποστήριξη στην Ανάπτυξη και 
Λειτουργία Γραφείου Διοίκησης Έργου 

• Τεχνική βοήθεια για την αξιοποίηση των κονδυλίων της 
ΕΕ 
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Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις και 
προσαρμόζονται στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζει η κάθε μια. Εστιάζουμε σε κάθε πελάτη 
μεμονωμένα, αφού η ανάπτυξή του αποτελεί βασικό στοιχείο 
και για την ανάπτυξη της Grant Thornton. 

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στο αυθεντικό μας ενδιαφέρον 
για τους πελάτες, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τις 
φιλοδοξίες ανάπτυξης και το ευρύτερο εμπορικό πλαίσιο στο 
οποίο δραστηριοποιούνται. Τα στελέχη μας προσθέτουν αξία 
στην επιχείρησή σας, δεν επικεντρώνονται μόνο σε τεχνικά 
ζητήματα αλλά προτείνουν τρόπους για να κάνετε την 
επιχείρησή σας καλύτερη. 

Ακολουθεί πίνακας με το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών 
στο Χ.Α., την ΕΝΑ και άλλα ξένα χρηματιστήρια που 
αποτέλεσαν πελάτες για τη χρήση 2019. 

Εισηγμένες εταιρείες 

Επωνυμία  

ATTICA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ ΑΕ  

JUMBO AE  

LAVIPHARM AE  

MARFIN INVESTMENT GROUP AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

REVOIL AEEΠ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ  

ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ  

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ  

ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΕ  

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΕ  

ΕΥΑΘ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ  

ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ  

ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ  

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ  

ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ  

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ  

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ  

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ  

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ 

ΣΙΔΜΑ ΑΕ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ  

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ  

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ  

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ  

Εμπειρία 
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Η Grant Thornton επενδύει στην ενημέρωση τόσο των 
πελατών όσο και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις 
τρέχουσες εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Εκδόσεις 
βιβλίων, διενέργεια ερευνών, αρθρογραφία σε εφημερίδες και 
περιοδικά, εξειδικευμένες εκδόσεις και φυλλάδια, ηλεκτρονικά 
newsletters και θεματικές ανοιχτές εκδηλώσεις είναι μόνο 
μερικές από τις δραστηριότητες της Grant Thornton, οι οποίες 
στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τις 
εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην εγχώρια και την 
παγκόσμια οικονομία, καθώς και τις δυναμικές που 
διαμορφώνονται στον επιχειρηματικό κόσμο. Παράλληλα, 
μέσα από δράσεις της, η Grant Thornton δημιουργεί ένα 
κέντρο πολύπλευρης γνώσης και αυξημένης εξειδίκευσης, 
προκειμένου να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις του 
σήμερα, αλλά και του αύριο. 

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικές από τις 
πρωτοβουλίες μας. 

Βιβλία 
Με βάση τις ανάγκες των πελατών μας, καθώς επίσης και την 
έλλειψη ενημερωμένης και ολοκληρωμένης ελληνικής 
βιβλιογραφίας σε αυτό το θέμα, καταβλήθηκε προσπάθεια να 
καλυφθεί το χάσμα με τις εκδόσεις IFRS της Grant Thornton. 
Τα βιβλία είναι διαθέσιμα μέσω του δικτύου της εταιρείας μας 
αλλά και στα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας και 
έχουν λάβει πολύ καλές κριτικές και θετικά σχόλια από την 
αγορά. 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (2016) 

Αναθεωρημένη και πλήρως 
επικαιροποιημένη η 4η έκδοση 
εξετάζει από θεωρητική και 
πρακτική πλευρά τον τρόπο 
εφαρμογής των ΔΠΧΑ και 
αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα 
για την εφαρμογή τους στην 
πράξη, ανταποκρινόμενο στα 
βασικά ερωτήματα και στα πιθανά προβλήματα που 
ανακύπτουν. Αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τις 
επιχειρήσεις που παρουσιάζουν τις Οικονομικές τους 
Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, αλλά και για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις που δεν έχουν υιοθετήσει τα ΔΠΧΑ, 
αλλά εφαρμόζουν πλέον τα νέα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, καθώς αυτά παρουσιάζουν σε αρκετά σημεία 
ομοιότητες με τα ΔΠΧΑ. 

Προηγούμενη βιβλιογραφία: 

• Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, IFRS 
- Αναλυτική παρουσίαση (2009) 

• Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - 
Εξειδικευμένα θέματα (2007) 

• Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 
IFRS - Αναλυτική παρουσίαση (2006) 

• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – IFRS, αναλυτική 
παρουσίαση (2004) 

Έρευνες 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - IFRS 

Η Grant Thornton έχει αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση στα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και 
αναγνωρίζεται τόσο από τους πελάτες της όσο και από τις 
αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.  

Η αρχή έγινε με τη διενέργεια της έρευνας σχετικά με την 
ετοιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να εφαρμόσουν τα 
IFRS, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2003. Το ερευνητικό 
έργο της Grant Thornton συνεχίστηκε για τις χρήσεις 2006 
έως και 2010, καθώς διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις των IFRS 
κατά την πρώτη εφαρμογή τους στις εισηγμένες στο ΧΑ 
εταιρείες. 

Ωστόσο, η έρευνα για τις επιπτώσεις εφαρμογής των ΔΠΧΠ, 
διαφοροποιήθηκε στις τελευταίες τρεις εκδόσεις (χρήσεις 
2008, 2009 και 2010), καθώς χωριζόταν πλέον σε δύο 
ξεχωριστές εκδόσεις. Η πρώτη αναφερόταν στις εισηγμένες 
εταιρείες και η δεύτερη στις εισηγμένες τράπεζες.  

Σε συνέχεια αυτών των ενεργειών τα τελευταία έτη, η Grant 
Thornton, με σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση αναφορικά 
με την οικονομική απόδοση και τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων, επιχείρησε να 
αποδώσει μια ευρύτερη εικόνα της ελληνικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και τις επιπτώσεις που είχαν σε αυτή τα 
χρόνια της ύφεσης. Με γνώμονα αυτό, στην ανάλυση των 
οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο Χ.Α. 
εταιρειών, προστέθηκε πλήθος μη εισηγμένων εταιρειών, η 
προσθήκη των οποίων κρίθηκε επιβεβλημένη για την 
επίτευξη μιας πιο αντιπροσωπευτικής και ευρείας εικόνας 
των διαφορετικών επιχειρηματικών κλάδων. 

Βασικός σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, δεν ήταν απλά η 
αποτύπωση των προβλημάτων τα οποία βιώνει έτσι και 
αλλιώς ο οποιοσδήποτε ασκεί οικονομική δραστηριότητα στη 
χώρα, αλλά η συστηματική καταγραφή και ο εντοπισμός 
τους, με τέτοιο τρόπο που να τίθεται ένα πλαίσιο μέσα στο 
οποίο θα μπορούσαν να διατυπωθούν συγκεκριμένες 
προτάσεις, οι οποίες να εξειδικεύονται και με βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κλάδου δραστηριοποίησης. Οι 
κλαδικές μελέτες που εκπονήθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι 
οι ακόλουθες: 

• Ελληνικές επιχειρήσεις και οι επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης ανά κλάδο - παρουσίαση περιόδου 
2008-2012 

Thought leadership 
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• Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Σημάδια αντοχής και 
αχτίδες ανάπτυξης - παρουσίαση περιόδου 2009-2013 

• Επανεκκίνηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο 
νέο οικονομικό περιβάλλον - παρουσίαση περιόδου 
2009-2014 

• Ετήσια έρευνα για την Εταιρική Διακυβέρνηση και την 
υιοθέτησή της από τις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές 

εταιρείες – 2015 έως σήμερα  

• Μελέτη επίδρασης του Covid-19 στις Ελληνικές 
επιχειρήσεις & την Ελληνική Οικονομία - 2020 

• Covid-19: Η επόμενη μέρα για το λιανικό εμπόριο - 
2020 

• Ξενοδοχειακός κλάδος: Αξιολογώντας τον αντίκτυπο 
του Covid-19 - 2020 

• Η στρατηγική σημασία του κλάδου Φιλοξενίας για την 
Ελλάδα - 2021  

• Έρευνα της Grant Thornton για τους Απολογισμούς 
ESG στην Ελλάδα - 2021 

 

 

 

Έρευνες Growth Awards 

Στη Grant Thornton, τα τελευταία δεκαπέντε έτη αναλύουμε 
την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων με σκοπό να 
αναδείξουμε τις προκλήσεις που διαχρονικά αντιμετωπίζουν.  

Για την ανάλυση μας, στο πλαίσιο των ερευνών Growth 
Awards, χρησιμοποιούμε ένα συνδυασμό εργαλείων. 
Εξετάζουμε τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία 8.000 
επιχειρήσεων και εντοπίζουμε τις τάσεις που 
διαμορφώνονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, 
χρησιμοποιούμε το χρηματοοικονομικό μοντέλο financial 
Health/Growth Matrix της Grant Thornton, και αξιολογούμε τη 
χρηματοοικονομική ανάπτυξη και υγεία των επιχειρήσεων. 

2016 - Greek Businesses: Growth challenges 

Η έρευνα μας κινήθηκε σε 4 άξονες, που συνδυαστικά θα μας 
έδιναν την εικόνα της Ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

Από την εξέταση των ιστορικών στοιχείων προέκυψε η 
ανθεκτικότητα  και η οριακά θετική αναμενόμενη απόδοση 
στον κύκλο εργασιών των 
επιχειρήσεων, ενώ από 
την χαρτογράφηση των 
κλάδων της Ελληνικής 
Οικονομίας προέκυψε ότι 
οι μισές περίπου 
επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν 
προβλήματα που δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν. 

2018 - Ανάλυση Ελληνικής Επιχειρηματικότητας: Το 
μέλλον των δυναμικών επιχειρήσεων 

Μέσα από την ανάλυση των 
Ελληνικών επιχειρήσεων,  
αναγνωρίσαμε τις δυναμικές 
που διαμορφώνονται και τα 
εμπόδια που εξακολουθούν 
να υφίστανται, προκειμένου 
να ρίξουμε φως στο μέλλον 
της Ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η μεθοδολογία μας 
κινήθηκε γύρω από την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής 
απόδοσης και της κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων, τη 
χαρτογράφησή τους βάσει χρηματοοικονομικών δεικτών 
ανάπτυξης και υγείας με σκοπό την μέτρηση της δυναμική 
τους και την αναγνώριση των προοπτικών αλλά και των 
εμποδίων που αντιμετωπίζουν προκειμένου να αναπτυχθούν 
μελλοντικά. 

2019 - Το ελληνικό επιχειρείν στο προσκήνιο: 
Προσδοκίες και αποτελέσματα 

Η έρευνά μας 
επικεντρώθηκε στην 
ανάλυση των διαθέσιμων 
οικονομικών στοιχείων 
8.000 επιχειρήσεων από 
92 κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας για 
το χρονικό διάστημα 2011-2017. Τα στοιχεία αυτά τα 
συσχετίστηκαν με τις προσδοκίες των Ελλήνων 
επιχειρηματιών για τους επόμενους 12 μήνες αναφορικά με 
την εξέλιξη βασικών πτυχών της δραστηριότητάς τους όπως 
η εξέλιξη στις πωλήσεις τους, την κερδοφορία, τις 
επενδύσεις, την απασχόληση. Παράλληλα, ζητήσαμε από 
τους Έλληνες επιχειρηματίες να μας αναφέρουν ορισμένους 
βασικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν στο οικονομικό 
περιβάλλον, καθώς και τις στρατηγικές ανάπτυξης που 
σχεδιάζουν. 
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2020 - Ελληνική επιχειρηματικότητα: Οικοδομώντας την 
ανάπτυξη 

Το 2020 
διενεργήσαμε 
έρευνα αναφορικά 
με τις προσδοκίες 
των Ελλήνων 
επιχειρηματιών για 
τους επόμενους 12 
μήνες και 
αξιολογήσαμε τα 
συμπεράσματα σε σύγκριση και με την παγκόσμια έρευνα 
προσδοκιών International Business Report της  
Grant Thornton.  

2021 - Πορεία προς την ανάκαμψη: Η αισιοδοξία 

επιστρέφει στην ελληνική επιχειρηματικότητα 

Στην έρευνα που 
πραγματοποιήσαμε 
το 2021 
αποτυπώνεται πως 
η αισιοδοξία έχει 
επιστρέψει στους 
Έλληνες 
επιχειρηματίες, μετά 
τις πρωτόγνωρες 
συνθήκες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, ενώ 
παράλληλα έχει διαμορφωθεί η πεποίθηση ότι τα χειρότερα 
αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στην 
οικονομία έχουν πλέον ξεπεραστεί. Ωστόσο, η δύσκολη 
εμπειρία τόσο της πρόσφατης οικονομικής όσο και της 
τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, δημιούργησαν δισταγμό 
στην επένδυση σε εξοπλισμό, ανθρώπινους πόρους αλλά και 
σε ψηφιακή μετάβαση και καινοτομία. 

International Business Report (IBR) 

Η International Business Report (IBR) είναι μια μοναδική στο 
είδος της έρευνα, αφού διενεργείται για 25 συναπτά έτη, 
καλύπτει περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις σε 36 χώρες 
και παρουσιάζει τις τάσεις και τις απόψεις επιχειρηματιών και 
ιδιοκτητών επιχειρήσεων σχετικά με τις οικονομικές τους 
προβλέψεις και προσδοκίες για την χρονιά που έρχεται. Τα 
κυριότερα πεδία ενδιαφέροντος που διερευνά η έρευνα IBR 
είναι τα ακόλουθα: 

• Global business pulse 

Ο δείκτης Global business pulse παρέχει μία συμπαγή 
εικόνα για το επιχειρηματικό κλίμα τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, παρουσιάζοντας 
αναλυτικά στοιχεία τα οποία εκτείνονται σε διάστημα 
άνω των δέκα ετών και τα οποία χαρτογραφούν την 
πορεία των επιχειρήσεων και τις προσδοκίες ανάπτυξής 
τους για τους προσεχείς μήνες. Προκειμένου να 
διαμορφωθεί ο δείκτης, η Grant Thornton βασίζεται σε 

20 συνολικούς υποδείκτες μελλοντικών προοπτικών, η 
καταγραφή των οποίων κυμαίνεται σε βάθος δεκαετίας. 
Οι δύο βασικοί υποδείκτες που συνθέτουν τον κύριο 
δείκτη αφορούν: α) τις προοπτικές και β) τους 
περιορισμούς των επιχειρήσεων. Παράλληλα, τα 
τελευταία δύο χρόνια η Grant Thornton έχει αναπτύξει 
συνεργασία με την Oxford Economics, η οποία αναλύει 
ενδελεχώς τα δεδομένα του Global business pulse και 
εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα. 

• Women in business 

Για περισσότερα από 17 χρόνια, η Grant Thornton 
ερευνά σε παγκόσμιο επίπεδο την πρόοδο των 
γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, μέσα από το 
Women in business. Η έρευνα επικεντρώνεται στα 
στατιστικά στοιχεία για την πολυμορφία των φύλων σε 
παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποιώντας παράλληλα 
εκτιμήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλονται. 
Επιπλέον, σημαντικό κομμάτι της έρευνας σχετίζεται με 
τη μελέτη των δράσεων που υλοποιούν οι επιχειρήσεις 
ώστε να βελτιώσουν την πολυμορφία των φύλων. 

Εκδόσεις - Φυλλάδια 
Παρουσιάζουμε εκδόσεις σε ποικίλα θέματα που αφορούν 
στις υπηρεσίες που παρέχουμε αλλά και σε μια γενικότερη 
θεματολογία που ενδιαφέρει την επιχειρηματική κοινότητα, 
δίνοντας την ευκαιρία στους πελάτες μας να ενημερώνονται 
για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο. 

Φορολογικός Πλοηγός Φυσικών Προσώπων - 
Σεπτέμβριος 2019 

Η φορολογία στην Ελλάδα με τις συνεχείς τροποποιήσεις, 
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που υφίσταται αποτελεί για τον 
φορολογούμενο ριψοκίνδυνο ταξίδι σε αχαρτογράφητα 
ύδατα, το οποίο, δίχως την αρωγή των κατάλληλων 
βοηθημάτων και σχετικών οδηγιών προς ναυτιλλόμενους 
δύναται να αποδειχτεί καταστροφικό. Μέσα από το εγχειρίδιο 
«Φορολογικός Πλοηγός Φυσικών Προσώπων», επιδιώκουμε 
να περιγράψουμε συνοπτικά τα καίρια σημεία της 
φορολογικής νομοθεσίας που αφορούν στα φυσικά 
πρόσωπα, όπως ισχύει μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019, 
προκαλώντας ίσως το ερέθισμα για βαθύτερη έρευνα και 
περαιτέρω ανάλυση. 

Τίτλοι άλλων εκδόσεων και φυλλαδίων: 

• Reassess your compliance on Regulatory 

• Corporate Governance in a challenging Financial Sector 

• Anti-Money Laundering 

• Creating Lasting Advantage in Credit Risk Management 

• Our Internal Audit services in the Financial Sector 



 

© 2022 Grant Thornton Greece. All rights reserved.   23 

• Empowering quality solutions for a sustainable 
tomorrow in the shipping industry 

• Asset Tracing & Recovery 

• Δημόσια Προσφορά: Σχεδιάζοντας την πορεία σας 
προς το Χρηματιστήριο 

• Πολιτική αμοιβών και διαχείριση κόστους 

• Whistleblowing: Η σημασία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1937 για την προστασία των επιχειρήσεων 

• Μετάβαση στο πλαίσιο ESG 

 

E - Newsletters 
Η Grant Thornton, αφοσιωμένη στην πολύπλευρη 
ενημέρωση των πελατών της σε τρέχοντα θέματα, επιμελείται 
τα Newsletters: α) Φοροδοξίες όπου παρουσιάζονται 
εξειδικευμένα θέματα λογιστικής, αναλύονται φορολογικά και 
νομοθετικά ζητήματα, καθώς και άλλα θέματα ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος, β) IFRS Newsletter, με στόχο την ενημέρωση 
για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα IFRS, γ) The 
Financial Services insider, το τριμηνιαίο Newsletter που 
καλύπτει βασικές ρυθμιστικές αλλαγές στον κλάδο των 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών που δημοσιεύονται από τις 
αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, 
ώστε να βοηθήσει τα στελέχη των επιχειρήσεων να μένουν 
ενημερωμένα σχετικά με τις πιο σημαντικές ρυθμιστικές 
αλλαγές, δ) Taxpirations, μηνιαίο newsletter με στόχο την 
ενημέρωση ιδιωτών και επιχειρήσεων για σύνθετα 
φορολογικά ζητήματα, ε) TAS - A Guide To Your Transaction 
Decisions, 15νθήμερο newsletter το οποίο δίνει έμφαση στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο 
σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, στ) Risks & Opportunities 
Series, τακτικό newsletter που στοχεύει στην ενημέρωση του 
κοινού σχετικά με τις σημαντικότερες εξελίξεις στο ρυθμιστικό 
μέτωπο και τον τεχνολογικό κλάδο, ζ) Insights, newsletter 
που περιλαμβάνει άρθρα και έρευνες της Grant Thornton και 

αποσκοπεί στην ενημέρωση του επιχειρηματικού κοινού, η) 
Viewpoint, στο οποίο παρουσιάζεται εξειδικευμένη 
αρθρογραφία των στελεχών της Grant Thornton, και θ) Note 
From Our CEO, το οποίο περιλαμβάνει ανακοινώσεις και 
ενημερώσεις από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant 
Thornton, κ. Βασίλη Καζά. 

 

 

Webcasts 
Στις συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, 
προτεραιότητά μας αποτέλεσε η υγεία και η ασφάλεια των 
ανθρώπων μας, των συνεργατών μας και η συμβολή μας 
στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ταυτόχρονα, όμως, 
προτεραιότητά μας είναι η αποτελεσματική και άμεση 
ενημέρωση, η εύρεση λύσεων και η παροχή προτάσεων που 
θα συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία των συνεργατών μας 
σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. 
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Διαρκώς πορευόμενοι με γνήσιο και αμείωτο ενδιαφέρον, η 
Grant Thornton διοργάνωσε μια σειρά webcasts. Η 
πρωτοβουλία αυτή της Grant Thornton είχε ως στόχο την 
συνεχή και εξειδικευμένη ενημέρωση του επιχειρηματικού 
κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον Covid-19 αλλά 
και την ανάδειξη όλων των ζητημάτων που απασχολούν τις 
επιχειρήσεις σχετικά με την επόμενη ημέρα. 

 

 

Growth Awards 
Τα Growth Awards αποτελούν μία κοινή πρωτοβουλία της 
Grant Thornton και της Eurobank, που φιλοδοξεί να καταστεί 
το κορυφαίο μέσο αναγνώρισης της επιχειρηματικής 
αριστείας και στήριξης των υγιών, ανταγωνιστικών, 
εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.  

Η διαδικασία αξιολόγησης, για την ανάδειξη των 
επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν ως προς την ανάπτυξη, την 
αριστεία και τη δυναμική τους, περιλαμβάνει την χρήση 
ειδικών αναλύσεων βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών 
και δεικτών 8.000 επιχειρήσεων, βάσει του μοντέλου 
αξιολόγησης “Financial Growth/Health Matrix” της Grant 
Thornton σε συνδυασμό με τις πραγματικές ιστορίες των 
εταιρειών. 

5η Τελετή Βραβείων Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
“Growth Awards” 

Στην Τελετή Βράβευσης του 5ου Διαγωνισμού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας που πραγματοποιήθηκε την 7η 
Οκτωβρίου 2021 στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, 
τιμήθηκαν 6 δυναμικές εταιρείες που συνδυάζουν τις υψηλές 
οικονομικές επιδόσεις με μία επιτυχημένη σύγχρονη 
επιχειρηματική ιστορία, και συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
ανάδειξη του ελληνικού επιχειρείν. Οι εταιρείες που 
βραβεύθηκαν είναι: 

• Οικογένεια Κωνσταντακόπουλου 
(COSTAMARE INC., ΤΕΜΕΣ Α.Ε., FALIRO HOUSE 
A.E., ΙΔΡΥΜΑ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ») Κατηγορία 
“Επιχειρηματική Αριστεία”  

• ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕΒΕ 
Κατηγορία “Δυναμική Ανάπτυξη” 

• FLEXOPACK ΑΕΒΕΠ 
Κατηγορία “Έρευνα & Καινοτομία”  

• ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 
Κατηγορία “Εξωστρέφεια” 

• SKROUTZ AE 
Κατηγορία “Ψηφιακή Εξέλιξη” 

• VITEX AE 
Κατηγορία “Environmental, Social & Governance 
(ESG)” 

 

 

Στήριξη της καινοτομίας 
Η Eurobank σε συνεργασία με το 
Corallia, στο πλαίσιο δράσεων 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
υλοποιούν το πρόγραμμα με τίτλο 
«the egg – enter.grow.go». Το 
Πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη 
της νεανικής καινοτομικής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 
και στην ενίσχυση της προοπτικής 
βιώσιμης απασχόλησης του 
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, ιδιαίτερα των νέων. 
Απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μία 
πρωτότυπη ιδέα που ενδεχομένως καλύπτει μία ανάγκη ή 
αξιοποιεί μια ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους αγοράς 
και διαθέτουν το ζήλο να μετατρέψουν την επιχειρηματική 
τους «ιδέα» σε «πράξη». Ο ρόλος της Grant Thornton στο 
πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς παρέχει pro 
bono υπηρεσίες Tax & Outsourcing στις νεοφυείς 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Ένας από τους μεγαλύτερους και πολύπλευρους 
διαγωνισμούς επιχειρηματικών ιδεών με επίκεντρο την 
καινοτομία και την τεχνολογία στην Ελλάδα πραγματοποιείται 
από την Εθνική Τράπεζα και το NBG Business Seeds σε 
συνεργασία  με πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα της 
Ελλάδας. 
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Στην Grant Thornton πιστεύουμε ότι η αλλαγή που επιφέρει η 
τεχνολογία αναδεικνύεται ως η πλέον επιτακτική ανάγκη για 
την εξέλιξη του κοινωνικού ιστού. Συνεπώς, στηρίζουμε 
έμπρακτα και με πνεύμα αισιοδοξίας το ΝBG Business 
Seeds παρέχοντας αφιλοκερδώς τις ελεγκτικές μας 
υπηρεσίες. Ο ρόλος μας έγκειται στη διασφάλιση της 
διαφάνειας και της αξιοπιστίας του προγράμματος. Επίσης, 
δημιουργούμε ευκαιρίες δικτύωσης για τα μέλη του start-up 
οικοσυστήματος και τα καθοδηγούμε έτσι ώστε να 
ξεκλειδώσουν τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες.  

Αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες βοηθούν τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις να κάνουν scale up, παρέχοντας δικτύωση, 
υποδομές, οικονομική στήριξη και καθοδήγηση. Παράλληλα, 
δίνουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα προβολής των 
καινοτόμων ιδεών και έργων τους. Με άλλα λόγια, μέσα από 
αυτή τη διαδικασία διευκολύνεται η διάχυση γνώσης των 
μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων στις νεοφυείς 
επιχειρήσεις. H καινοτομία για τη χώρα μας είναι πλέον 
ανάγκη, όχι πολυτέλεια. Η Ελλάδα οφείλει να δημιουργήσει 
μια κρίσιμη μάζα καινοτόμων τεχνολογικών εταιρειών που 
παράγουν ή χρησιμοποιούν τεχνολογία και ο διαγωνισμός 
αποτελεί ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

China Europe Business Group 
Για πολλές επιχειρήσεις, η εγκατάσταση της δραστηριότητας 
μιας επιχείρησης σε μια ξένη χώρα και η προσφορά 
υπηρεσιών σε μια νέα αγορά αποτελεί ένα βήμα προς το 
άγνωστο. Η έλλειψη εξοικείωσης με το περιβάλλον ή η μικρή 
εμπειρία επιχειρηματικής δραστηριότητας στο εξωτερικό 
δημιουργεί ισχυρά εμπόδια.  

Η ομάδα «China Europe Business Group» της Grant 
Thornton στην Ελλάδα, μια συνεργατική πρωτοβουλία 
επιχειρηματικής ανάπτυξης που στόχο έχει να αναγνωρίσει 
και να αξιοποιήσει τις νέες και σημαντικές ευκαιρίες που 
αναδύονται στην Ευρώπη, μέσω των επενδύσεων από 
Κινεζικές ιδιωτικές και κρατικές επιχειρήσεις (SOEs), μέρος 
και της πρωτοβουλίας OBOR (One Belt One Road), για τη 
δημιουργία μεταφορικών διαδρόμων και οικονομικών 
συνεργασιών. Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελείται από 
εξειδικευμένα στελέχη τα οποία παρέχουν συμβουλές και 
καθοδήγηση σχετικά με τις διαφορετικές στρατηγικές εισόδου 
στις αγορές της Κίνας και της Ευρώπης, με τους παρακάτω 
τρόπους: 

• προσδιορίζοντας στρατηγικούς επιχειρηματικούς ή 
επενδυτικούς εταίρους στην Κίνα ή την Ευρώπη, 

• παρέχοντας συμβουλές για την εισχώρηση στην αγορά, 

• πλοηγώντας στην πολυπλοκότητα των τοπικών αγορών 
και 

• παρέχοντας πλατφόρμες ανάπτυξης για τις κινεζικές 

εταιρείες που εισέρχονται στις ευρωπαϊκές αγορές. 
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Risk-based audit methodology 
Πρωταρχική απαίτηση είναι η αποδοτικότητα. Οι πελάτες μας 
χαίρουν υψηλών ελεγκτικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι 
θεμελιωμένες σε μια ελεγκτική προσέγγιση βασισμένη στον 
εντοπισμό και την εκτίμηση εγγενών κινδύνων (inherent risk), 
και τυχόν κινδύνων διάγνωσης (detection risk). Σε 
συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν με το πελάτη, θα 
συζητηθεί η κατανόηση των κρίσιμων ελεγκτικών πεδίων και 
θα αναπτυχθεί μια αμοιβαία προσυμφωνημένη ημερομηνία 
και ένα ελεγκτικό σχέδιο που θα διασφαλίσουν ότι οι βασικοί 
οικονομικοί αναφερόμενοι κίνδυνοι έχουν ελεγχθεί. Η 
ελεγκτική ομάδα, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της εταιρείας 
θα αναγνωρίσει τους κινδύνους. 

Η ελεγκτική προσέγγιση αναλύει τη ροή των γεγονότων από 
το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις λοιπές διαδικασίες και τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται διαμέσου πληροφοριακών 
διαδικασιών, οι οποίες είναι σχεδιασμένες να «συλλάβουν» 
λογιστικές και διοικητικές πληροφορίες, και οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν να παράγουν τις οικονομικές καταστάσεις.  

Το πλαίσιο του ελέγχου παρέχει μια κατανεμημένη 
συγκέντρωση ώστε να αναγνωρίσει την πηγή των 
σημαντικότερων πληροφοριών και τους κινδύνους 
επεξεργασίας πληροφοριών που σχετίζονται με:  

• Λογιστικές αρχές και πρακτικές 

• Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις 

• Κριτική λειτουργία και διαχειριστικές διαδικασίες  

• Την οικονομική διαδικασία υποβολής έκθεσης 

Μετά τον προσδιορισμό των κινδύνων, η ελεγκτική ομάδα θα 
εκτιμήσει την σημαντικότητα και την πιθανότητα εμφάνισης 
αυτών των κινδύνων. 

Η αρμόδια ελεγκτική ομάδα, αποτελείται από εξειδικευμένο 
και έμπειρο προσωπικό, σε ελεγκτικές, φορολογικές, 
λογιστικές και τεχνολογικές υπηρεσίες, προκειμένου να 
διασφαλίσει μια ολοκληρωμένη προοπτική σε σχετικά θέματα 
και κινδύνους. 

Μεθοδολογία και Τεχνικές για 
τη διενέργεια ελέγχων 
Μεθοδολογία Horizon 

Η ελεγκτική μεθοδολογία της Grant Thornton ονομάζεται 
“Horizon” και υλοποιείται μέσω του λογισμικού ελεγκτικού 
προγράμματος Voyager που έχει αναπτύξει η Grant Thornton 
International Limited. Αν και το Voyager είναι το ίδιο 
λογισμικό πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το είδος 
του πελάτη, οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται και το 

μέγεθος  της εργασίας που εκτελείται ποικίλλουν από πελάτη 
σε πελάτη. 

Το λογισμικό πρόγραμμα Voyager επιτρέπει στη Grant 
Thornton να συμμορφώνεται με τα επαγγελματικά πρότυπα 
που ισχύουν κάθε φορά. 

Η ελεγκτική μεθοδολογία Horizon της Grant Thornton θα 
χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διευκολύνει τα μέλη της 
ομάδας ελέγχου να εκτελέσουν τις εργασίες τους και να 
προχωρήσουν στην κατανόησή της ελεγχόμενης εταιρείας, 
αλλά και στο τρόπο διαχείρισης της, διαμορφώνοντας 
ουσιαστικά πρακτικές επιχειρησιακές συμβουλές με 
περισσότερο αποδοτικό τρόπο.  

Η συγκεκριμένη ελεγκτική μεθοδολογία έχει σχεδιαστεί κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και των 
μεγάλων αλλά και των αναπτυσσόμενων ιδιωτικών εταιρειών, 
οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα. 

IT (Information Technology) 
specialist 
Οι Partners και Managers είναι απαραίτητο να κατανοήσουν 
τους κινδύνους που σχετίζονται με το ΙΤ ώστε να 
αξιολογήσουν κινδύνους για λανθασμένες διατυπώσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις, για τους οποίους οι ελεγκτές έχουν 
ιδιαίτερη ανησυχία. Είναι πιθανό να χρειαστούν τη βοήθεια 
ενός εξειδικευμένου IT συμβούλου προκειμένου να 
αναγνωρίσουν αν πράγματι κάποιος κίνδυνος στο 
περιβάλλον των πληροφοριακών συστημάτων έχει αντίκτυπο 
σε αυτές τις αξιολογήσεις. Σε περισσότερο περίπλοκα IT 
περιβάλλοντα ο επικεφαλής του ελέγχου μπορεί να 
αναζητήσει και πάλι τη βοήθεια του ειδικού για να είναι σε 
θέση να αναγνωρίσει ελέγχους- κλειδιά, να σχεδιάσει τα 
κατάλληλα tests για αυτούς του ελέγχους, αλλά και να τα 
εκτελέσει αν χρειαστεί.  

Για να εκπληρώσει το ρόλο του, ο IT specialist θα είναι 
επικεντρωμένος στις οικονομικές καταστάσεις και στο πώς οι 
IT κίνδυνοι μπορούν να προκαλέσουν λανθασμένες 
διατυπώσεις. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι κίνδυνοι, οι οποίοι 
μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό, αλλά 
ωστόσο μπορεί να μην έχουν αντίκτυπο στις οικονομικές 
εκθέσεις. Απαιτείται για το λόγο αυτό στενή συνεργασία 
μεταξύ των εμπλεκόμενων ειδικών (IT specialist, audit 
Manager and Partner) ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. 
Η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητο να ξεκινήσει από τα 
πρώτα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας και να συνεχιστεί 
μετέπειτα καθ’ όλη τη διάρκειά της. 

Η ελεγκτική προσέγγιση 
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Η ελεγκτική μας προσέγγιση έχει σε γενικές γραμμές πέντε βήματα: 
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Τα σημεία κλειδιά ενός 
επιτυχημένου, προστιθέμενης 
αξίας ελέγχου 
Για να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας αποδίδουν μια 
επιτυχή συνεργασία με τους πελάτες μας, ο έλεγχος των 
οικονομικών καταστάσεων αποτελείται από τα εξής στοιχεία:  

• Ποιοτική ελεγκτική ομάδα  

• Αναλυτικός σχεδιασμός  

• Καινοτόμος τεχνολογία 

• Συνεχής επικοινωνία. 

Ποιοτική ελεγκτική ομάδα  

Ως πρωταρχικό στοιχείο της προσέγγισής μας αναφέρουμε 
την ποιότητα της ομάδας που θα συγκροτηθεί για να 
εξυπηρετήσει την ελεγχόμενη εταιρεία. Στόχος, η επιλογή 
στελεχών με πλούσια εμπειρία σε τακτικούς ή ειδικούς 
ελέγχους εταιρειών. 

Αναλυτικός σχεδιασμός, προς αποφυγή εκπλήξεων 

Ένας επιτυχημένος, κοστολογικά αποδοτικός έλεγχος είναι το 
αποτέλεσμα ενός αναλυτικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με 
μια λειτουργική και αποτελεσματική σχέση με το προσωπικό 
των ελεγχόμενων εταιρειών. Η προσέγγιση που ακολουθείται 
θα τους επιτρέψει να πραγματοποιήσουν τη μέγιστη 
συνεισφορά στην ελεγκτική προσπάθεια δίχως να 
συμβιβάσουν τις τρέχουσες ευθύνες τους.  

Καινοτόμος τεχνολογία που θα φέρει αποδοτικότητα και 
ακρίβεια 

Η υψηλή τεχνολογία δημιουργεί αποτελεσματικές υπηρεσίες 
και χαμηλότερες αμοιβές. Ενσωματώνουμε επομένως 
καινοτόμες εφαρμογές για υπολογιστές στις ελεγκτικές 
διαδικασίες, έτσι ώστε να αυξήσουμε τη ποιότητα των 
υπηρεσιών, και κατά συνέπεια να μειώσουμε το εσωτερικό 
κόστος του πελάτη.  
Έχουμε αναπτύξει υψηλής ποιότητας λογισμικά 
προγράμματα προκειμένου οι ελεγκτικές διαδικασίες να είναι 
περισσότερο αποτελεσματικές.  

Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά ελεγκτικά εργαλεία ώστε να 
παρέχουμε την πιο αποτελεσματική και περιεκτική εκτίμηση 
της λειτουργία σας. Το εύρος των τεχνολογικών πηγών που 
είναι διαθέσιμο στην ελεγκτική ομάδα, είναι καθ’ όλα 
πρωταρχικής σημασίας και διαφοροποιείται ανάλογα με το 
είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται 
στη συνέχεια ορισμένα από τα ηλεκτρονικά εργαλεία που 
χρησιμοποιούμε. 

VoyagerTM είναι ένα λογισμικό 
πρόγραμμα το οποίο αναπτύχθηκε 
από την Grant Thornton για την 
εφαρμογή της ελεγκτικής 
μεθοδολογίας “Horizon”. Ε πιπλέον, 
παρέχει την δυνατότητα 
προσαρμογής του ελεγκτικού προγράμματος στις ανάγκες 
του εκάστοτε ελεγχόμενου. 

TBEAMTM. Το TBEAM είν αι ένα 
εργαλείο της Grant Thornton για τη 
δημιουργία και υποστήριξη των 
Ισοζυγίων (trial balance) και 
φύλλων ελέγχων (workpaper). Αν 
και χρησιμοποιείται σε όλα τα 
στάδια του ελέγχου, έχει την επιπλέον δυνατότητα να παρέχει 
προσαρμοσμένα Ισοζυγία (adjusted trial balances) ή ακόμα 
και να κάνει μετατροπές από ελληνικό GAAP σε IFRS σε ένα 
δευτερόλεπτο. 

IDEATM. Είναι ένα ελεγκτικό 
πρόγραμμα λογισμικού (CAAT – 
Computer Assisted Audit 
Technique) που εκτελεί 
συγκεκριμένες λειτουργίες 
επεξεργασίας τεράστιου όγκου 
στοιχείων και πληροφοριών. Το 
συγκεκριμένο ελεγκτικό λογισμικό επιτρέπει την άμεση 
πρόσβαση σε στοιχεία ηλεκτρονικής μορφής (ASCII, DBF), 
διευκολύνει την εξέταση ολόκληρων λογαριασμών ή 
επιλεγμένων πεδίων και αρχείων και εκτελεί υπολογισμούς 
και άλλες λειτουργίες χρήσιμες στον ελεγκτή. 

PentanaTM IFRS checklist 
Είναι πακέτο λογισμικού, το 
οποίο χρησιμοποιείται από τα 
μέλη της ελεγκτικής ομάδας  για τον έλεγχο εταιρειών που 
εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς. Περιλαμβάνει μία εκτεταμένη λίστα (check list) με 
τις απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης όλων των 
προτύπων και συμπληρώνεται από τα μέλη της ελεγκτικής 
ομάδας. Σκοπός του είναι η εξασφάλιση ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις του πελάτη έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με όλες 
τις απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης που 
προδιαγράφονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς. 

Επικοινωνώντας ζητήματα και ιδέες για τη βελτίωση των 
διαδικασιών σας 

Επιδίωξη της Grant Thornton είναι να είναι να βρίσκεται σε 
διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη. Η αφοσίωση των 
ανθρώπων της φανερώνεται στην τακτική επικοινωνία που 
διατηρούν με τον πελάτη, πραγματοποιώντας άμεσες 
συζητήσεις για ζητήματα που επηρεάζουν την ελεγχόμενη 
εταιρεία. Στόχος είναι, η αμοιβαία εμπιστοσύνη που θα 
προκύψει σε αυτή τη βάση. 

Σημεία κλειδιά των 
ελεγκτικών υπηρεσιών 
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Η Grant Thornton, ως εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών, 
είναι δεσμευμένη να παρέχει στους πελάτες της ποιοτικές 
ελεγκτικές υπηρεσίες οι οποίες είναι έγκαιρες, συνεπείς και 
τεχνικά ακριβείς.   
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Τακτικός έλεγχος των 
ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων 
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έκαστης 
Εταιρείας και του Ομίλου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, με στόχο την διακρίβωση του 
κατά πόσον οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική 
θέση της έκαστης Εταιρείας και του Ομίλου και τα 
αποτελέσματα των εργασιών τους, καθώς και τις μεταβολές 
των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της χρήσεως 
που θα λήξει την ως άνω ημερομηνία, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τα ανωτέρω ακολουθούμενα Ελεγκτικά Πρότυπα απαιτούν 
τη συμμόρφωση μας με τις απαιτήσεις Δεοντολογίας και το 
σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά 
τρόπο που να παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 
λάθη και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την 
εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων 
που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του 
ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, που 
οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Ο έλεγχος επίσης 
περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 
ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της διοίκησης του Ομίλου 
και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις 
οικονομικές καταστάσεις. Ο δειγματοληπτικός χαρακτήρας 
του ελέγχου και οι εγγενείς περιορισμοί κάθε συστήματος 
λογιστικής απεικόνισης και εσωτερικού ελέγχου, καθιστούν 
αναπόφευκτο τον κίνδυνο ακόμη και ουσιώδη λάθη και 
παραλείψεις να παραμείνουν στην αφάνεια. Βασικός 
στόχος του ελέγχου μας είναι η διαμόρφωση και διατύπωση 
γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, και όχι ο 
εντοπισμός και η αποκάλυψη τυχόν ατασθαλιών ή 
παρατυπιών που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί. Νοείται, 
βέβαια, ότι θα σας γνωστοποιήσουμε οποιαδήποτε τέτοια 
περίπτωση περιέλθει στην αντίληψή μας. 

Η ευθύνη της διοίκησης και των υπευθύνων για τη 
διακυβέρνηση είναι: 

i. η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατά 
τρόπο που να απεικονίζει με πληρότητα και 
σαφήνεια την οικονομική θέση και τα 
αποτελέσματα της Εταιρείας  

ii. η υιοθέτηση των κατάλληλων λογιστικών αρχών, η 
τήρηση των λογιστικών βιβλίων κατά τρόπο 
σύννομο και η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός 

επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου το 
οποίο να διασφαλίζει την εγκυρότητα των 
παραγομένων στοιχείων και πληροφοριών και να 
αποκλείει την διάπραξη ουσιαστικών λαθών ή 
παραλείψεων, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. 

iii. η χορήγηση πρόσβασης προς τους ελεγκτές σε 
όλες τις πληροφορίες που είναι σχετικές με τη 
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, όπως 
υποστηρικτικά αρχεία, συμπληρωματικές 
πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν για τους 
σκοπούς του ελέγχου, καθώς και απεριόριστη 
πρόσβαση σε άτομα εντός της Εταιρείας η 
επικοινωνία με τα οποία θα κριθεί αναγκαίο για την 
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου μας, θα συντάξουμε και 
θα σας παραδώσουμε Έκθεση Ελέγχου προς έκαστη 
Εταιρεία, το περιεχόμενο και η μορφή της οποίας 
προβλέπεται από τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και τα 
υποδείγματα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
Η μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσής μας μπορεί να 
χρειαστεί να τροποποιηθεί λόγω των ευρημάτων του 
ελέγχου μας, σε αυτή την περίπτωση το προσχέδιο της 
διαφοροποιημένης έκθεσης ελέγχου θα σας 
γνωστοποιηθεί, προκειμένου να περιληφθεί στην Επιστολή 
Διοίκησης της έκαστης Εταιρείας. Μνημονεύουμε συνεπώς 
το γεγονός ότι, μετά την ουσιαστική ολοκλήρωση του 
ελέγχου μας, αλλά πριν από την έκδοση της έκθεσής μας, 
θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε εγγράφως εκείνες τις 
παραστάσεις της Διοίκησης του Ομίλου που θα κριθούν 
σημαντικές σε ξεχωριστή επιστολή. 

Επισκόπηση της ενδιάμεσης 
οικονομικής πληροφόρησης 

Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 
της έκαστης Εταιρείας και του Ομίλου θα διενεργηθεί 
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης 
που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου. Η επισκόπηση συνίσταται στη 
διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, 
κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά 
και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης 
και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας 
εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν 
έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να 
αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 
αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν 
επισημανθεί σε έναν έλεγχο. 

Κατά συνέπεια, θα εκδοθεί ένα συμπέρασμα από την 
επισκόπηση και όχι μία έκθεση ελέγχου. Σε αυτό θα 

Αντικείμενο Εργασίας 
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αναφέρεται αν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε 
που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η ενδιάμεση 
οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.  

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει την ευθύνη για την κατάρτιση 
και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται 
στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). 

Βασικός σκοπός της επισκόπησης της ενδιάμεσης 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης δεν είναι ο εντοπισμός 
και η αποκάλυψη τυχόν ατασθαλιών ή παρατυπιών που 
ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί. Νοείται, βέβαια, ότι θα σας 
γνωστοποιήσουμε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση 
περιέλθει στην αντίληψή μας.  

Μνημονεύουμε το γεγονός ότι, μετά την ουσιαστική 
ολοκλήρωση της επισκόπησης μας για τη μητρική Εταιρεία 
και τον Όμιλο της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE θα σας 
παραδώσουμε την Έκθεση Επισκόπησης , το περιεχόμενο 
και η μορφή της οποίας προβλέπονται από τα ισχύοντα 
ελεγκτικά πρότυπα και τα υποδείγματα του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τροποποιείται ανάλογα 
με τα ευρήματα μας. Σε περίπτωση διαφοροποιημένης 
έκθεσης επισκόπησης, το προσχέδιό της θα σας 
γνωστοποιηθεί, προκειμένου να περιληφθεί στην Επιστολή 
Διοίκησης. Μνημονεύουμε συνεπώς το γεγονός ότι μετά την 
ολοκλήρωση της επισκόπησης, αλλά πριν από την έκδοση 
της έκθεσής μας, θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε 
εγγράφως εκείνες τις παραστάσεις της Διοίκησης του 
Ομίλου που θα κριθούν σημαντικές σε ξεχωριστή επιστολή. 

Για τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου δεν θα σας 
παραδώσουμε έκθεση επισκόπησης για έκαστη από αυτές, 
καθώς η επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων τους 
θα γίνει μόνο για σκοπούς ενοποίησης τους στις 
Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 
Ομίλου. 

Φορολογικός έλεγχος για την 
έκδοση Έκθεσης 
Φορολογικής Συμμόρφωσης 
Σχετικά με τη φύση και τους περιορισμούς των υπηρεσιών 
που θα σας παρέχουμε επισημαίνουμε ότι η υπό ανάληψη 
εργασία θα διεξαχθεί με βάση το Διεθνές Πρότυπο 
Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα 
διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής 
Οικονομικής Πληροφόρησης» σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Τα Διεθνή Πρότυπα Έργων Διασφάλισης 
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, 
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε την εργασία με 

σκοπό την απόκτηση διασφάλισης για το υπό εξέταση 
ζήτημα από κάθε ουσιώδη άποψη. 

Περιγραφή των σχετικών υπηρεσιών διασφάλισης  

Ο φορολογικός έλεγχος θα διενεργηθεί βάσει διαδικασιών 
περιορισμένης διασφάλισης και θα καλύψει περιοριστικά τα 
αντικείμενα που θα περιλαμβάνονται στο εν ισχύ 
πρόγραμμα ελέγχου κατά την ημερομηνία του ελέγχου μας, 
εφόσον τα αντικείμενα αυτά έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. 
Ελεγκτικά ζητήματα που δεν καλύπτονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία και το σχετικό εν ισχύ πρόγραμμα 
ελέγχου κατά την ημερομηνία του ελέγχου μας θα 
αντιμετωπιστούν σύμφωνα με το πλαίσιο που 
προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών 
Διασφάλισης 3000.  

Mε βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 
εκτέλεση του φορολογικού ελέγχου, θα εκδώσουμε και θα 
υποβάλουμε προς την Εταιρεία και το Υπουργείο 
Οικονομικών, την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, 
στην οποία θα διατυπώνουμε το συμπέρασμά μας σχετικά 
με την από κάθε ουσιώδη άποψη συμμόρφωση της 
Εταιρείας με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις κατά την 
ελεγχόμενη διαχειριστική χρήση.  

Σημειώνεται ότι αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης 
Φορολογικής Συμμόρφωσης αποτελεί και το οικείο 
Προσάρτημα, στο οποίο μεταξύ άλλων θα αναλύονται τα 
ευρήματα που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Φορολογικής 
Συμμόρφωσης, καθώς επίσης και από την εκτελεσθείσα 
εργασία μας. Στο Προσάρτημα θα βεβαιώνεται επίσης ότι 
τα δεδομένα του φορολογικού ελέγχου έχουν τεθεί υπόψη 
της Εταιρείας και ότι αυτή διατύπωσε εγγράφως τις σχετικές 
παρατηρήσεις της. 

Η εκτέλεση των προαναφερόμενων υπηρεσιών δεν 
αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση στοιχείων Ιστορικής 
Οικονομικής Πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης 
Εργασιών Επισκόπησης και για το λόγο αυτό δεν θα 
εκφράζουμε οποιασδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των 
όσων θα παρατίθενται στην Έκθεση Φορολογικής 
Συμμόρφωσης. 

Εντούτοις ο φορολογικός έλεγχος, δεν περιλαμβάνει 
λεπτομερή εξέταση όλων των συναλλαγών της Εταιρείας 
που θα ήταν αναγκαία για την πλήρη διασφάλιση της 
αποκάλυψης τυχόν εξαιρέσεων που οφείλονται είτε σε 
απάτη ή λάθος. Επίσης, λόγω της ιδιομορφίας τυχόν 
περιπτώσεων απάτης, και ιδιαίτερα των περιπτώσεων που 
ενέχουν απόκρυψη στοιχείων με δόλια προ συνεννόηση και 
παραποίηση εγγράφων, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε 
με βεβαιότητα ότι λάθη, περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή 
απάτης ή άλλες παράνομες πράξεις, εάν υπάρχουν, θα 
ανακαλυφθούν από το φορολογικό έλεγχο. Εντούτοις, θα 
σας αναφέρουμε οποιεσδήποτε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης εντοπίσουμε είτε οφείλονται σε λάθος, 
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απάτη ή παράνομη πράξη τις οποίες θα πρέπει να 
συμπεριλάβουμε στο φορολογικό μας πιστοποιητικό 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται κατωτέρω στην προσφορά 
αυτή. Τέλος ο δειγματοληπτικός χαρακτήρας και οι λοιποί 
σύμφυτοι περιορισμοί αυτού του ειδικού έργου 
διασφάλισης, που βασίζεται σε στοιχεία τεκμηρίωσης για τα 
επιμέρους φορολογικά αντικείμενα του, τα οποία 
προκύπτουν από την εκτέλεση του προγράμματος ελέγχου 
και την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνδυασμό με τους 
εγγενείς περιορισμούς οποιουδήποτε συστήματος 
λογιστικής οργάνωσης και εσωτερικού ελέγχου, καθιστούν 
αναπόφευκτο τον κίνδυνο μη αποκάλυψης ακόμα και 
ουσιωδών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τις κείμενες 
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίες ενδέχεται 
να παραμείνουν ανεξιχνίαστες, ακόμη και όταν ο 
φορολογικός έλεγχος έχει σχεδιαστεί και εκτελεστεί 
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ανάθεσης Εργασιών 
Διασφάλισης 3000, το πρόγραμμα ελέγχου και την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο φορολογικός μας έλεγχος θα διενεργηθεί με βάση το 
γεγονός ότι η διοίκηση της Εταιρείας παραμένει πλήρως 
υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων 
βιβλίων και στοιχείων, την υποβολή των φορολογικών 
δηλώσεων, τον ορθό υπολογισμό και καταβολή των 
φόρων, την έγκαιρη εξόφληση των φορολογικών 
υποχρεώσεών της και την εν γένει τήρηση των διατάξεων 
της φορολογικής νομοθεσίας, διαμορφώνοντας μεταξύ 
άλλων όλες τις απαραίτητες δικλείδες, που διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση της Εταιρείας με τις ισχύουσες φορολογικές 
διατάξεις. Επίσης όλα τα φορολογικά έγγραφα της 
Εταιρείας που θα τεθούν υπόψη μας θα πρέπει να είναι 
υπογεγραμμένα, εφόσον και κατά το μέρος που απαιτείται 
κατά την ισχύουσα νομοθεσία, από ‘λογιστή φοροτεχνικό’ 
κάτοχο ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ν. 
2525/1997, όπως ισχύει ή όπως τυχόν αντικατασταθεί. 

Μετά την ουσιαστική ολοκλήρωση της εργασίας μας, αλλά 
πριν από την έκδοση της οικείας Έκθεσης μας, θα 
ζητήσουμε από τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας να μας 
επιβεβαιώσουν την ορθότητα των παρασχεθεισών 
πληροφοριών και στοιχείων, προσυπογράφοντας την 
αντίστοιχη Επιστολή Διαβεβαιώσεων εκ μέρους της 
Διοίκησης, η οποία θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί ότι δεν 
υπάρχουν πληροφορίες ή στοιχεία τα οποία εκ 
παραδρομής δεν ετέθησαν υπόψη μας κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της εργασίας μας και με την οποία θα 
χορηγούνται οι διαβεβαιώσεις εκείνες τις Διοίκησης που 
κρίνονται σημαντικές για την εκπλήρωση των σκοπών της 
εργασίας μας και την έκδοση της οικείας Έκθεσης. 

Σημαντικές επισημάνσεις για 
τις υπό ανάληψη εργασίες και 
τις υπηρεσίες μας 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση των 
προαναφερόμενων υπηρεσιών και την έγκαιρη 
ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου είναι να μας 
παρασχεθούν απρόσκοπτα και χωρίς καθυστέρηση από 
την έκαστη Εταιρεία όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
πληροφορίες που θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια των 
ελέγχων μας. Με την παρούσα επιστολή συγκατατίθεστε να 
θέσετε στη διάθεσή μας έγκαιρα όλα τα στοιχεία και τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών μας και ότι θα εξασφαλίσετε την αμέριστη 
συμπαράσταση του προσωπικού σας στο έργο μας και τη 
συμμόρφωση του προσωπικού σας με τις υποχρεώσεις 
σας που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Ακόμη, 
δηλώνετε ότι η παροχή από εσάς των απαιτούμενων 
πληροφοριών δεν παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτου.  
Καθυστερήσεις στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων 
και πληροφοριών κατά την διάρκεια των ελέγχων μας 
ενδέχεται να επηρεάσουν το χρόνο ολοκλήρωσης των 
Εκθέσεων μας καθώς και το περιεχόμενο αυτών. 

Αναφορικά με τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία που 
θα τεθούν υπόψη μας από τους υπεύθυνους της Εταιρείας, 
από κοινού αντιλαμβανόμαστε και αμοιβαία συμφωνούμε, 
ότι η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton θα τα αποδεχθεί 
καλόπιστα ως πλήρη, ακριβή, αληθή και μη παραπλανητικά 
και ως εκ τούτου δεν θα τα υποβάλουμε σε περαιτέρω 
διαδικασίες επαλήθευσης, πέραν των διαδικασιών εξέτασης 
οι οποίες ρητά θα προβλέπονται από την απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και την ισχύουσα 
νομοθεσία και οι οποίες θα αναφέρονται στην Έκθεσή 
Φορολογικής Συμμόρφωσης μας. 

Επιπλέον η διοίκηση της Εταιρείας συμφωνεί να μας 
ενημερώνει άμεσα για γεγονότα που ενδέχεται να 
επηρεάζουν τόσο την Έκθεση του τακτικού ελέγχου επί των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όσο και την Έκθεση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης που αρχικά θα εκδοθεί προς 
την Εταιρεία, και τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε γνώση 
της διοίκησης κατά την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας έκδοσης των προαναφερόμενων Εκθέσεων 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Έκθεσης 
Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών. 

H Έκθεσή μας θα είναι εμπιστευτική και συντάσσεται 
αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση των νομικών 
υποχρεώσεων της έκαστης Εταιρείας έναντι του Υπ. 
Οικονομικών, ως εκ τούτου η Έκθεσή μας δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή να 
κοινοποιηθεί είτε εν όλω είτε εν μέρει για κανένα λόγο προς 
οποιονδήποτε άλλο τρίτο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
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συγκατάθεσή μας, η οποία θα δοθεί μόνο μετά από πλήρη 
εξέταση των περιστάσεων σύμφωνα με τις οποίες ζητείται 
διαφορετική χρήση και/ή κοινοποίηση των παρεχόμενων 
παραδοτέων και χωρίς την υπογραφή Επιστολής Παροχής 
Πρόσβασης (σε πρότυπο το οποίο χορηγείται από την 
Grant Thornton) από τρίτο μέρος στο οποίο ενδεχομένως 
επιτρέψουμε την κοινοποίηση της Έκθεσής μας. Σε 
περίπτωση παραβίασης αυτού του όρου, θα μας 
αποζημιώσετε για οποιεσδήποτε ζημίες και έξοδα 
προκύπτουν από τη χρήση από τρίτο μέρος της Έκθεσής 
μας ή από το γεγονός ότι τρίτος βασίστηκε στην Έκθεσή 
μας, η οποία του κοινοποιήθηκε από εσάς χωρίς να το 
έχουμε ειδικά επιτρέψει.

Η Grant Thornton δεν υποχρεούται να σας παρέχει 
πρόσβαση σε τυχόν προσχέδια. Εάν ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της παρούσας σύμβασης, σας παρέχουμε τυχόν 
προσχέδια, λαμβάνετε υπόψη ότι αυτά υπόκεινται σε 
αναθεωρήσεις ή ενδέχεται να υποστούν τροποποιήσεις. Δε 
θα βασιστείτε σε αυτά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεσή μας. 

Σημειώνεται ότι η παροχή υπηρεσιών φορολογικής 
συμβουλευτικής υποστήριξης σε μελλοντικό φορολογικό 
έλεγχο της Εταιρείας από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομικών δεν αποτελεί μέρος των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε με την παρούσα 
προσφορά. 
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Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου απαιτείται ένα υψηλό 
επίπεδο συντονισμού και παρακολούθησης, ώστε να 
διασφαλιστεί η επιτυχία του. Καθίσταται συνεπώς σαφής η 
ανάγκη συνεπούς και ρεαλιστικού σχεδιασμού του έργου 
και δυναμικής Διοίκησής του. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω απαιτείται η διασφάλιση των 
παρακάτω συνθηκών: 

• Ο άμεσος προσδιορισμός όλων των ρόλων που 
απαιτούνται στο έργο με σαφείς, διακεκριμένες και 
κατανοητές υπευθυνότητες από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη. Οι ρόλοι αφορούν κυρίως τα μέλη των ομάδων 
έργου (ελεγκτές) κατά τη διενέργεια των ελέγχων, 
αλλά και όποιες άλλες τεχνικές διαδικασίες 
απαιτούνται για την υποστήριξη των διαδικασιών 
αυτών 

• Η ορθή κατανομή των παραπάνω ρόλων στα 
κατάλληλα διοικητικά επίπεδα, ώστε να εξασφαλίζεται 
χωρίς χρονικές καθυστερήσεις η διεξαγωγή των 
απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων για την άμεση 
υλοποίηση των προγραμματισμένων ελεγκτικών 
διαδικασιών 

• Η έγκαιρη ανάπτυξη απλών και κατανοητών 
διαδικασιών αναφοράς και ελέγχου προόδου σε ένα 
εστιακό σημείο με παράλληλη υλοποίηση των 
απαραίτητων διοικητικών και τεχνικών δομών 
υποστήριξή τους 

• Η συνεχής πληροφόρηση για την πορεία των 
επιμέρους εργασιών και η κεντρική διαχείριση τυχόν 
αλλαγών στις δραστηριότητες υλοποίησης, ώστε να 
εξασφαλίζεται η άμεση και συνεπής αντιμετώπιση των 
παρουσιαζόμενων προβλημάτων 

• Η άμεση ενημέρωση και κατάρτιση όλων των 
εμπλεκομένων στο έργο, ώστε να γίνουν κατανοητοί 
οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες που αναλαμβάνουν, 
καθώς και οι διαδικασίες και τα εργαλεία αναφοράς 
προόδου και ελέγχου 

• Η εξασφάλιση των κατάλληλων εξουσιοδοτήσεων για 
την άμεση απόκριση στα καθημερινά παρουσιαζόμενα 
προβλήματα, αλλά και ο έγκαιρος σχεδιασμός και η 
άμεση ανάπτυξη εναλλακτικών σχεδίων υλοποίησης 

των επιμέρους εργασιών σε περίπτωση ανάγκης 

• Ο απλός και έγκαιρος ποιοτικός σχεδιασμός για κάθε 
επιμέρους στάδιο ελέγχου του προγράμματος (quality 
planning) και η ενεργοποίηση διαδικασιών 
διασφάλισης ποιότητας (quality assurance 
procedures). 

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω κατά τον σχεδιασμό της 
προσέγγισης του έργου καθορίστηκαν διακριτά τόσο η 
οργάνωση και η στελέχωση της ομάδας διοίκησης του 
έργου όσο και ο τρόπος εσωτερικής λειτουργίας μέχρι και 
την υποβολή της έκθεσης ελέγχου. 

Τρόπος προσέγγισης του 
έργου 
Ο τρόπος με τον οποίο η Grant Thornton προτίθεται να 
προσεγγίσει το έργο επικεντρώνεται στα εξής: 

• Έμφαση στον προγραμματισμό των ελέγχων με βάση 
μοντέλο εκτίμησης των κινδύνων της Εταιρείας, που 
έχει ήδη αναπτυχθεί βασιζόμενοι σε προγενέστερη 
εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.  

• Ανάπτυξη ελεγκτικού μοντέλου που επιτρέπει αφενός 
την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων και 
αφετέρου την επίτευξη υψηλού επιπέδου διασφάλισης 
για τους ελεγκτές και της Εταιρείας. Το ελεγκτικό 
μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί αποτελεί το λογισμικό 
εργαλείο VOYAGER που χρησιμοποιεί για την 
διεξαγωγή των ελέγχων η εταιρεία με την δυνατότητα 
ο Επικεφαλής της ελεγκτικής ομάδας να προβεί στην 
απαραίτητη παραμετροποίηση του ανάλογα με τις 
ανάγκες της ελεγχόμενης εταιρείας. 

Το εν λόγω ελεγκτικό μοντέλο έχει τα παρακάτω βασικά 
στοιχεία: 

1. Εφαρμογή του μοντέλου του ελεγκτικού κινδύνου 

2. Εκπόνηση αναλυτικού εγχειριδίου για την 
διενέργεια των ελέγχων με πλήρη περιγραφή 
όλων των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται 
στα πλαίσια ενός ελέγχου 

3. Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων εργαλείων για την 
αύξηση της αποδοτικότητας της ελεγκτικής ομάδας 

4. Επιλογή των μελών της ομάδας ελέγχου με 
αυστηρά κριτήρια ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρία 

5. Θέσπιση αυστηρών κριτηρίων ποιοτικού ελέγχου 
ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών 
υψηλού ποιοτικού επιπέδου 

6. Οργάνωση λειτουργικού μοντέλου διοίκησης του 
έργου ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία και η απρόσκοπτη εκτέλεση του Έργου.  

Γενικότερα, η ελεγκτική μας προσέγγιση αποσκοπεί στην 
επίτευξη των στόχων του ελέγχου με την οικονομικότερη 
και αποτελεσματικότερη μέθοδο, καθώς και στην παροχή 
χρήσιμων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία με 

αφορμή τα πορίσματα του ελέγχου. 

Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά 
ελεγκτικά πρότυπα. Για τη διενέργεια του ελέγχου θα 
χρησιμοποιήσουμε τεχνικές εκτίμησης κινδύνου και 
δειγματοληψίας, ώστε να αποφανθούμε για τη λειτουργία 
του συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης, 
πιστοποίησης, ελέγχου και γενικότερης λειτουργίας της 
Εταιρείας. Όταν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από το 

Υλοποίηση του Έργου- 
Χρονοδιάγραμμα 
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προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας, τότε η 
μεθοδολογία του ελέγχου απαιτεί την εξέταση μεγαλύτερου 
δείγματος προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι το 
αντικείμενο ελέγχου δεν περιέχει σημαντικά σφάλματα και 
παραλείψεις.  

Ο χρονικός σχεδιασμός της ελεγκτικής εργασίας, θα 
προσαρμοστεί από την ελεγκτική ομάδα και σε συνδυασμό 
με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών της Εταιρείας. 
Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση τήρησης των χρονικών 
ορίων αποτελεί η συνεχής και απρόσκοπτη συνεργασία μας 
με το προσωπικό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της 
Εταιρείας καθώς και η έγκαιρη παράδοση σε εμάς όλων 
των απαραίτητων βιβλίων, στοιχείων και πληροφοριών για 
την εκτέλεση της εργασίας μας. 

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του προγράμματος 
ελέγχου από την ομάδα ελέγχου θα συμφωνηθεί σε 
συνεργασία μαζί σας καθώς και με τα αρμόδια στελέχη των 
οικονομικών υπηρεσιών της Εταιρείας. 

Η σχετική Έκθεση μας θα συμπληρωθεί και θα υποβληθεί 
από εμάς στο Υπουργείο Οικονομικών στις προθεσμίες 
που θα οριστούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει ή όπως τυχόν 
αντικατασταθεί. 

Τέλος, στόχος της Grant Thornton, στα πλαίσια υλοποίησης 
του έργου, αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου 
για τον συντονισμό όλων των μέσων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του. 

Ομάδα Ελέγχου 
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από μέλη της Grant Thornton 
εξειδικευμένα σε ελεγκτικά αλλά και φορολογικά θέματα και 
εγγεγραμμένα στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας. Όλα τα μέλη της ομάδας 
ελέγχου, έχουν μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιους ελέγχους 
και θα χρησιμοποιηθούν με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση 
των ως άνω ελέγχων. Σε περίπτωση αντικατάστασης 
μέλους ή μελών της ομάδας ελέγχου, το νέο μέλος ή τα νέα 
μέλη θα έχουν ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με 
εκείνα του μέλους ή των μελών που αποχώρησαν. 

Για να παράσχουμε τις ανωτέρω υπηρεσίες δύναται να 
χρησιμοποιούμε ως εξειδικευμένους συνεργάτες, τους 
πόρους άλλων εταιρειών του δικτύου της Grant Thornton 
(κάθε μία από τις οποίες είναι ξεχωριστά και ανεξάρτητα 
νομικά πρόσωπα) ή τρίτων εταιρειών με την προϋπόθεση 
ότι δεσμεύονται και αυτές από την ίδια με την δική μας 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Παραμένουμε αποκλειστικά 
υπεύθυνοι προς εσάς για την παροχή των υπηρεσιών.  

Με την απόφαση της ΕΛΤΕ (4/10, 19/3/10), στην Γενική 
Συνέλευση έκαστης εταιρείας θα πρέπει να ορίσετε την 

ελεγκτική εταιρεία για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης του 
2022. Σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία της εκλογής, θα 
πρέπει η Διοίκηση της Εταιρείας να μας αποστείλει 
έγγραφη ειδοποίηση-εντολή. Στην συνέχεια και σε διάστημα 
εντός ενός μηνός, θα σας ενημερώσουμε εμείς εγγράφως 
για το ποιοι θα είναι οι ορκωτοί ελεγκτές έκαστης Εταιρείας 
που θα οριστούν ως Τακτικός και Αναπληρωματικός. Σε 
περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να έχει και τα ονόματα 
των ελεγκτών για να συμπεριληφθούν στο πρακτικό της 
Γενικής Συνέλευσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί 
μας, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τους Ορκωτούς που 
θα οριστούν. 

Οργανωτικό σχήμα διοίκησης του έργου 

Στην συνέχεια παρατίθεται το οργανωτικό σχήμα διοίκησης 
του έργου: 

 

Προσδιορισμός καθηκόντων των εμπλεκόμενων 
μερών της διοίκησης του έργου 

Ακολουθεί η λεπτομερής παράθεση των καθηκόντων κάθε 
μονάδας διοίκησης του έργου. 

Ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής έχει αναλάβει τα καθήκοντα 
που αναφέρονται στην συνέχεια: 

• Γενική εποπτεία του έργου 

• Επικοινωνία μεταξύ ομάδας έργου και Εταιρείας 

• Ενημέρωση, σε εύλογο χρονικό διάστημα, για τυχόν 
προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν κατά την 
έναρξη και κατά την διάρκεια των ελέγχων και 
εισήγηση συγκεκριμένων τρόπων άμεσης διευθέτησής 
τους στο αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας 

• Έγκριση του ελεγκτικού προγράμματος και της 
προσαρμογής αυτού στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε 
ελέγχου 

• Επικοινωνία θεμάτων ελέγχου στην Εταιρεία και 
μορφής εκθέσεων ελέγχου 
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• Έγκριση, υπογραφή και υποβολή στην Εταιρεία των 
εκθέσεων ελέγχου και συμμετοχή στις συναντήσεις 
επεξεργασίας και σχολιασμού των ευρημάτων κάθε 
ελέγχου, όποτε αυτό απαιτείται. 

Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας παρέχει την 
βεβαιότητα ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της ομάδας 
έργου ακολουθούνται οι προσυμφωνημένες διαδικασίες 
ελέγχου και τηρούνται οι σχετικές οδηγίες της Εταιρείας, 
καθώς και οι γενικότερες πολιτικές και διαδικασίες της 
Grant Thornton. 

Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του Υπεύθυνου 
Διασφάλισης Ποιότητας είναι τα εξής: 

• Παρακολούθηση της επάρκειας, της ακρίβειας και της 
αποτελεσματικότητας των ελέγχων που διενεργούν οι 

επιμέρους ελεγκτικές ομάδες 

• Έγκριση του σχεδιασμού και των προγραμμάτων 
ελέγχου 

• Θέσπιση αναλυτικών κριτηρίων και διαδικασιών για 
την παρακολούθηση και εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου 
στις ελεγκτικές εργασίες 

• Δημιουργία βάσης δεδομένων για την ποιοτική 
σύγκριση των παραδοτέων 

• Εκτίμηση των κινδύνων λαθών/ παραλείψεων κατά 
την διενέργεια του κάθε ελέγχου 

• Δειγματοληψία και σχεδιασμός του προγράμματος 
ελέγχου ποιότητας που θα ακολουθήσει βάσει των 
αποτελεσμάτων της ανάλυσης των ανωτέρω κινδύνων 

• Εντοπισμός αδυναμιών επαρκούς εκτέλεσης 
ελεγκτικού έργου και καθορισμός κατευθύνσεων για 
διορθωτικές κινήσεις 

• Επανεξέταση των πορισμάτων του κάθε ελέγχου σε 
περιπτώσεις εντοπισμού αδυναμιών έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η ακρίβεια και η πληρότητα του 
παραδοτέου υλικού στην Εταιρεία 

• Επισκόπηση των φακέλων και των εκθέσεων ελέγχου 

• Διασφάλιση της εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου με 
βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

• Βεβαίωση ότι εφαρμόζονται τα Ποιοτικά Πρότυπα 
Ελέγχου (standards) που περιλαμβάνονται στο ISA 
220 “Ποιοτικός έλεγχος σε ελεγκτικές εργασίες”. 

Ο Επικεφαλής ελεγκτικής ομάδας έχει αναλάβει τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στην συνέχεια: 

• Κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου και προσαρμογή 
αυτών στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ελέγχου 

• Συντονισμός και επίβλεψη της ελεγκτικής ομάδας 

• Καταμερισμός των εργασιών του κάθε ελέγχου στα 
μέλη της ελεγκτικής ομάδας και παρακολούθηση της 
εξέλιξης αυτών 

• Υποστήριξη της ελεγκτικής ομάδας κατά την διάρκεια 
του κάθε ελέγχου τόσο σε οργανωτικά ζητήματα όσο 

και σε τεχνικά. 

• Συγκέντρωση από την ελεγκτική ομάδα των 
απαραίτητων στοιχείων, τα οποία θα υποστηρίζουν 
και θα τεκμηριώνουν το περιεχόμενο της κάθε 
έκθεσης ελέγχου καθώς και της περαιτέρω 
αξιολόγησής τους 

• Διασφάλιση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος 

• Σύνταξη της κάθε έκθεσης ελέγχου. 

Τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας έχουν αναλάβει τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στην συνέχεια: 

• Εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών βάση των 
προγραμμάτων ελέγχου 

• Διενέργεια επιμέρους δειγματοληπτικών ελέγχων 

• Συγκέντρωση απαραίτητων ελεγκτικών τεκμηρίων 
(παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά) 

• Κατάρτιση φύλλων ελέγχου 

Ο εξειδικευμένος ΙΤ σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τον 
έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας, τον 
εντοπισμό τυχών αδυναμιών, την συγκέντρωση 
πορισμάτων από τους διενεργηθέντες ελέγχους του και την 
υποβολή αυτών στον Επικεφαλής της ελεγκτικής ομάδας.  

Ο εξειδικευμένος σύμβουλος Εσωτερικού Ελέγχου είναι 
υπεύθυνος για την εξέταση διαδικασιών συστήματος  
εσωτερικού ελέγχου, τον εντοπισμό και την συγκέντρωση 
τυχόν αδυναμιών και ελλείψεων του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και την υποβολή των 
πορισμάτων του στον Επικεφαλής της ελεγκτικής ομάδας. 

Ο Εξειδικευμένος φορολογικός σύμβουλος είναι υπεύθυνος 
για το φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας με βάση το 
πρόγραμμα ελέγχου που προβλέπεται με τις  σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 65A του Ν.4174/2013, όπως ισχύει ή 
όπως τυχόν αντικατασταθεί, την ισχύουσα νομοθεσία και 
τις λοιπές ρυθμίσεις της υπόψη ΠΟΛ.  

Χρόνος ολοκλήρωσης 
ελέγχου 
Η εταιρεία μας, εφόσον αναδειχθεί Ελεγκτής για τις 
προαναφερθείσες εργασίες, έχει την ικανότητα να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εντός των χρονικών 
περιθωρίων που ορίζει ο Νόμος 4548/2018, ο 
Ν.3899/2010, το άρθρου 65A του Ν.4174/2013και η 
ισχύουσα νομοθεσία, όπως ισχύουν ή όπως τυχόν 
αντικατασταθούν με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο «Σημαντικές επισημάνσεις για τις υπό 
ανάληψη εργασίες και τις υπηρεσίες μας». 
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Η Εταιρεία και η Grant Thornton, αναγνωρίζουν ότι το έργο 
μπορεί να καθυστερήσει από αιτίες οι οποίες βρίσκονται 
έξω από τον έλεγχο της ομάδας ελέγχου και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν περιπτώσεις όπως: καθυστέρηση 
παροχής από τα στελέχη της Εταιρείας στοιχείων ή 
αναγκαίων πληροφοριών, καθυστέρηση ή μη παροχή από 
τα στελέχη της Εταιρείας συνεργασίας ή αρωγής σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από την παρούσα ή σύμφωνα με τα 
χρηστά ήθη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Grant Thornton δε 
θεωρείται υπεύθυνη για τις εν λόγω καθυστερήσεις και 
δικαιούται να ενημερώσει την Εταιρεία αναφορικά με το ότι 
η εκτέλεση του έργου δεν είναι απρόσκοπτη λόγω έλλειψης 
συνεργασίας των στελεχών της Εταιρείας, και αν η 
κατάσταση δε βελτιωθεί δικαιούται να καταγγείλει την 
παρούσα σύμβαση με υπαιτιότητα της Εταιρείας.  

Τόσο η Εταιρεία όσο και η Grant Thornton δεν θα 
ευθύνονται για οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να 
προκύψει στην υλοποίηση του έργου αλλά ούτε και στην 
αποτυχία ολοκλήρωσής του αν αυτή οφείλεται σε γεγονότα 
«ανωτέρας βίας». Αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τον πόλεμο, τις ταραχές, τις φυσικές 
καταστροφές, τις τρομοκρατικές πράξεις, τη συνδικαλιστική 
δράση, το ατύχημα ή την αποτυχία εξοπλισμού (εκτός εάν 
το ατύχημα ή η αποτυχία εξοπλισμού προκλήθηκε από την 
αμέλεια του υπαίτιου συμβαλλόμενου μέρους, των 
υπαλλήλων του, των υπεργολάβων ή άλλως) ή την 
πανδημία. Το συμβαλλόμενο μέρος που επηρεάζεται από 
την επέλευση γεγονότος «ανωτέρας βίας» οφείλει να 
ενημερώσει άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση το έτερο 
συμβαλλόμενο μέρος παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με 
την «ανωτέρα βία» και τον τρόπο που επηρεάζει την 
εκπλήρωση των ενδοσυμβατικών του υποχρεώσεων 
καθώς και να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την 
συνέχιση εκτέλεσης της Σύμβασης όταν αυτό καταστεί 
εφικτό βάσει και των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. Σε 
κάθε περίπτωση, η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει 
στη Grant Thornton αμοιβές που αντιστοιχούν στις 
υπηρεσίες που έχει ήδη παράσχει. 
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Η αμοιβή μας είναι συνάρτηση του χρόνου που απαιτείται 
για την εκτέλεση της εργασίας μας. Βασιζόμενοι στις 
εκτιμήσεις μας για τον χρόνο που θα απαιτηθεί, 
υπολογίζουμε ότι η αξία των υπηρεσιών μας ανέρχεται στο 
ποσό € 59.500 (πενήντα εννέα χιλιάδες και πεντακόσια 
ευρώ), η οποία αναλύεται ως εξής: 

Από κοινού συμφωνούμε ότι οι κατωτέρω αμοιβές 
προσδιορίστηκαν σε συνθήκες ελεύθερης 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν 
στην αγορά. Επιπρόσθετα, η αμοιβή μας θα επιβαρυνθεί με 
τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί στον 
ισχύοντα κατά τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου 
συντελεστή. 

Σε περίπτωση που τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο 
που διέπει τη διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου 
ή/και την έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης 
ή ανακύψουν προβλήματα ή άλλοι λόγοι που επιβάλλουν ή 
εύλογα δικαιολογούν την τροποποίηση του όγκου της 
εργασίας μας και του απαιτούμενου χρόνου για την 
ολοκλήρωση αυτής, και ως εκ τούτου καθιστούν αναγκαία 
την αναπροσαρμογή της αμοιβής μας, θα θέσουμε άμεσα 
υπόψη σας τα ανακύπτοντα στοιχεία όπως και τους λόγους 
για την ανάγκη σχετικής τροποποίησης της παρούσας 
προσφοράς. 

Η κατωτέρω αμοιβή μας δύναται να τιμολογείται και να 
εισπράττεται σταδιακά κατά την διάρκεια των ελέγχων ως 
εξής: 

• 30% της συνολικής αμοιβής με την αποδοχή και 
υπογραφή της παρούσας από εσάς (ως προκαταβολή) 

• Με την παράδοση των εκθέσεων επισκόπησης, 
τιμολόγηση ολόκληρων των αμοιβών τους 

• 50% με την πρόοδο των τακτικών ελέγχων  

• 50% με την παράδοση των εκθέσεων ελέγχου 

• 50% με την πρόοδο των φορολογικών ελέγχων 

• 30% με την χορήγηση των Φορολογικών 
Πιστοποιητικών  

Η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα διενεργείται σε μέγιστο 
χρόνο 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. 

Η εξόφληση της αμοιβής μας για τους φορολογικούς 
ελέγχους πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την 
υποβολή του Φορολογικού Πιστοποιητικού στις Εταιρείες. 

Η κάθε εταιρεία του Ομίλου έχει την υποχρέωση της 
εξόφλησης της δικής της αμοιβής, η οποία θα έχει 
τιμολογηθεί ξεχωριστά σε εκείνη. 

Στην ακραία περίπτωση που χρειασθεί να διακοπεί η 
εργασία μας για λόγους σχετικούς με τον τρόπο πληρωμής 
της αμοιβής μας, έχουμε την υποχρέωση να 
κοινοποιήσουμε το θέμα στο Εποπτικό Συμβούλιο του 
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και στην ΕΛΤΕ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε μία 
τέτοια περίπτωση δεν θα έχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε 
θετική ή αποθετική ζημία ενδεχομένως προκληθεί.

Εταιρεία Είδος Εργασίας 
Αμοιβή τακτικού 
ελέγχου σε € 

Αμοιβή 
Επισκόπησης 
σε € 

Αμοιβή 
φορολογικού 
ελέγχου σε € 

Σύνολο 
αμοιβής 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
SΥSTEMS AE 

Τακτικός & Φορολογικός 
έλεγχος χρήσης 2022 

€17.000 - €10.000 €27.000 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
SΥSTEMS AE 

Επισκόπηση Ενδιάμεσων 
Ενοποιημένων Καταστάσεων 
χρήσης 2022 

- €10.000 - €10.000 

BETA 
CONTRACT AE 

Τακτικός έλεγχος χρήσης 
2022 

€2.000 - - €2.000 

ORGANIZER 
STORES AE 

Τακτικός έλεγχος χρήσης 
2022 

€3.000 - - €3.000 

BETA WOOD 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
AEBE 

Τακτικός έλεγχος χρήσης 
2022 

€4.000 - - €4.000 

VOYATZOGLOU 
SYSTEMS 
ROMANIA SRL 

Τακτικός έλεγχος χρήσης 
2022 & έλεγχος Reporting 
Package 

€13.500 - - €13.500 

Σύνολο     €59.500 

Οικονομική Προσφορά 
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Δήλωση Ανεξαρτησίας 
Βεβαιώνουμε ότι δεν έχουμε (ως εταιρεία ή/και ως άτομα 
που εργάζονται στην εταιρεία) οποιασδήποτε μορφής 
σχέσεις, ούτε έχουμε εισέλθει σε οποιασδήποτε μορφής 
συναλλαγές, ούτε έχουμε οποιοδήποτε οικονομικό 
συμφέρον σε σχέση με τον Όμιλο, που να μας 
απαγορεύουν να εργαστούμε ως νόμιμοι ελεγκτές σε αυτόν, 
όπως επιβάλλεται από τις πρακτικές δεοντολογίας της 
εταιρείας μας και τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών. Στην περίπτωση 
που διαπιστωθούν συνθήκες όπου απειλείται η 
ανεξαρτησία μας (ως εταιρεία ή/και ως άτομα που 
εργάζονται στην εταιρεία) δεσμευόμαστε ότι θα λάβουμε 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό σε ανεκτό 
βαθμό ή την εξάλειψη του κινδύνου υπονόμευσης της 
ανεξαρτησίας μας. 

Περιορισμοί 
Αυτή η προσφορά είναι αυστηρά εμπιστευτική και έχει 
προετοιμαστεί για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τη 
Διοίκηση της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ και από 
εκείνους που θα παραστούν στη διαδικασία εκλογής 
ορκωτού ελεγκτή. 

 

Δήλωση ανεξαρτησίας & 
Περιορισμοί 
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Οι παρόντες όροι 
συνεργασίας θα 
εφαρμόζονται εφόσον 
συναφθεί μεταξύ μας 
σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών. 

Ιδιοκτησία εγγράφων 

Τα φύλλα εργασίας, τα ηλεκτρονικά αρχεία, οι βάσεις 
δεδομένων, το λογισμικό και τα λοιπά τεκμήρια που θα 
δημιουργήσουμε στα πλαίσια της αναλαμβανόμενης 
εργασίας, καθώς και αυτά που θα συγκεντρώσουμε σε 
φωτοαντίγραφα για λογαριασμό μας, αποτελούν υλική και 
πνευματική ιδιοκτησία της Grant Thornton. Για την 
αποφυγή πιθανών διενέξεων, δεν διεκδικούμε δικαιώματα 
ιδιοκτησίας σε έγγραφα που ανήκουν στις Εταιρείες του 
Ομίλου. 

Η Grant Thornton υποχρεούται να διατηρεί τον αναλυτικό 
φάκελο τεκμηρίωσης του φορολογικού ελέγχου για το 
χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Μεταφορά πληροφοριών – χρήση ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 

Αναφορικά με την επικοινωνία μας μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mails) επισημαίνουμε ότι έχουμε λάβει όλα 
τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 
ασφαλή μεταφορά των πληροφοριών και καταβάλλουμε 
εύλογες προσπάθειες ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο ιών 
ή σφαλμάτων κατά τη μεταφορά. Αμφότεροι αναγνωρίζουμε 
ότι τα υφιστάμενα συστήματα και οι διαδικασίες δεν 
διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση ότι η ηλεκτρονική 
μεταφορά δεδομένων είναι απαλλαγμένη από τους ως άνω 
κινδύνους και συμφωνούμε να χρησιμοποιούμε οικονομικά 
αποδεκτές διαδικασίες για τον εντοπισμό των ιών και την 
αντιμετώπιση των κινδύνων, πριν από την ηλεκτρονική 
αποστολή δεδομένων. Καθένας από εμάς θα είναι 
υπεύθυνος να προστατεύει τα συστήματα και συμφέροντα 
του σε σχέση με την ηλεκτρονική επικοινωνία και να 
αποδεικνύει ότι κατέβαλε τη δέουσα επιμέλεια και έλαβε τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων. 

Σε περίπτωση αποστολής μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου θα ακολουθούμε τις εξής διαδικασίες, τις 
οποίες αναλαμβάνετε να ακολουθείτε και εσείς: 

α. Εάν ένα θέμα επείγει, ο αποστολέας, παράλληλα με 
την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

θα επικοινωνεί τηλεφωνικώς προκειμένου να 
βεβαιωθεί ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. 

β. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που ρητά θα 
αναφέρετε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα ότι δεν 
επιθυμείτε απάντηση σε ηλεκτρονική μορφή, θα 
μπορούμε να απαντούμε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

Διάρκεια και καταγγελία 

Η παρούσα σύμβαση θα λήξει με την ολοκλήρωση των 
περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών.  

Αναφορικά με τον φορολογικό έλεγχο, καθένας από εμάς 
έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει αναίτια, στο σύνολό της 
ή εν μέρει, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης 
προ 15  ημερών προς τον άλλο συμβαλλόμενο.Καθένας 
από εμάς έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα 
σύμβαση με άμεση ισχύ για σπουδαίο λόγο. Σε 
περιπτώσεις υπαιτιότητας του έτερου συμβαλλόμενου 
μέρους, η καταγγελία ισχύει κατόπιν παρέλευσης άπρακτης 
της πενθήμερης προθεσμίας που δίδεται με έγγραφη 
ειδοποίηση στο υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος για την 
αποκατάσταση της παραβίασης της σύμβασης. 

Επιπλέον, η Grant Thornton έχει το δικαίωμα να καταγγείλει 
αμέσως αζημίως την παρούσα σύμβαση, στο σύνολό της ή 
εν μέρει, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς εσάς εάν 
εύλογα διαπιστώσουμε ότι δεν μπορούμε πλέον να 
παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τον εφαρμοστέο 
νόμο ή τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις.  

Αναφορικά με τον τακτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 43 
του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει ή τυχόν τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές 
εταιρείες παύονται μόνο για βάσιμους και σπουδαίους 
λόγους. Σε περίπτωση παύσης/παραίτησης του ορκωτού 
ελεγκτή / ελεγκτικής εταιρείας θα πρέπει να τηρηθεί η 
διαδικασία που προβλέπεται από την ανακοίνωση 31/2018 
της ΕΛΤΕ, όπως ισχύει ή τυχόν τροποποιηθεί ή 
αντικατασταθεί. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι 
σε περίπτωση παύσης ή/και παραίτησης της Grant 
Thornton λήγει ταυτόχρονα η παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε 
περίπτωση καταγγελίας ή/και παύσης ή/και παραίτησης της 
Grant Thornton, θα μας καταβάλλετε την αμοιβή που 
αντιστοιχεί στο υπό εξέλιξη έργο, τις υπηρεσίες που ήδη 
παρασχέθηκαν μέχρι και την ημερομηνία ενέργειας της 
καταγγελίας αυτής της σύμβασης και/ή την ημερομηνία 
παύσης ή/και παραίτησης της Grant Thornton, μη 
αποκλειόμενου του δικαιώματος της Grant Thornton για 
περαιτέρω αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας λόγω 
υπαιτιότητας της Εταιρείας. 

Οποιεσδήποτε διατάξεις της παρούσας σύμβασης που 
παρέχουν σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος 
δικαιώματα ή υποχρεώσεις που υπερβαίνουν τη λήξη της 
θα συνεχίσουν και μετά τη λήξη της παρούσας σύμβασης, 

Λοιποί όροι συνεργασίας 
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σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας ή το νόμιμο 
χρόνο παραγραφής. 

Εμπιστευτικότητα 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
N.4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α/18) για την «Πρόληψη και 
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ), όπως ισχύει και 
της κανονιστικής πράξης της Επιτροπής Λογιστικής 
Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) 
004/09/ΑΠ.16296/1570/16.4.2010, όπως ισχύει ή όπως 
τυχόν αντικατασταθεί, σε περίπτωση που υποπέσουν στην 
αντίληψη μας στοιχεία τα οποία αποτελούν ενδείξεις για την 
ύπαρξη συναλλαγών ή πράξεων, που εμπίπτουν στις 
διατάξεις του Ν.4557/2018, οφείλουμε να ενημερώσουμε 
την αρμόδια Αρχή και την ΕΛΤΕ. 

Κατά την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται από 
την σύμβαση, η ομάδα ελέγχου της Grant Thornton μπορεί 
να έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες 
θα παρέχονται από την Εταιρεία. Η Grant Thornton θα 
διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα αυτών των 
πληροφοριών και δεν θα αποκαλύψει σε οποιονδήποτε 
τρίτο καμία πληροφορία η οποία έχει σχέση με την 
σύμβαση ή μπορεί να περιέλθουν σε γνώση της ομάδας 
ελέγχου σχετικά με την σύμβαση αυτή, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας (με 
εξαίρεση τους υπαλλήλους της Grant Thornton και μόνο 
στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή των 
συμφωνημένων υπηρεσιών). Μετά το πέρας της εργασίας 
μας, θα τηρούμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που τέθηκαν υπόψη μας. Το ίδιο ισχύει για την Εταιρεία εάν 
λαμβάνετε εμπιστευτικές πληροφορίες για την Grant 
Thornton. 

H Grant Thornton δύναται να διατηρήσει αντίγραφο 
οποιωνδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών, όταν 
απαιτείται βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής απαίτησης ή 
στα πλαίσια νομικών διαδικασιών ή επαγγελματικών 
υποχρεώσεων ή προκειμένου να διατηρήσει ένα 
επαγγελματικό αρχείο των υπηρεσιών/παραδοτέων της σε 
σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Επιπλέον, η Grant 
Thornton απαιτείται να καταστρέφει ή να διαγράφει 
ηλεκτρονικές μορφές Εμπιστευτικών Πληροφοριών, μόνο 
όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό ή πρακτικό και δεν απαιτείται 
η διαγραφή ή καταστροφή εφεδρικών ταινιών ή άλλων 
εφεδρικών μέσων (back-up) που δημιουργήθηκαν 
σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες 
επιχειρηματικής συνέχειας. 

Σύμφωνα με ορισμένες κανονιστικές και νομικές 
υποχρεώσεις στις οποίες υπάγεται η Grant Thornton, 
καθώς και τις εσωτερικές της πολιτικές και διαδικασίες, η 
Grant Thornton ενδέχεται να κληθεί να χρησιμοποιήσει τις 
ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες της Εταιρείας  και να 
τις παράσχει στην Grant Thornton International LTD (GTIL) 

ή σε άλλες εταιρείες – μέλη του δικτύου της Grant Thornton, 
στο πλαίσιο ορισμένων εσωτερικών διαδικασιών, όπως ο 
έλεγχος σύγκρουσης συμφερόντων, η διαχείριση κινδύνου, 
ο ποιοτικός έλεγχος, η πρόληψη της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές ενέργειες ή άλλες διοικητικές 
υποστηρικτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, διασφαλίζει πάντοτε 
ότι και οι εν λόγω εταιρείες-μέλη αναλαμβάνουν δεσμεύσεις 
εμπιστευτικότητας. 

Δεν αποτελεί παραβίαση της αρχής του επαγγελματικού 
μας απορρήτου, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις 
του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει ή όπως τυχόν 
αντικατασταθεί και της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας 
και ιδίως του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013, η εκ μέρους 
μας παροχή πρόσβασης στα προαναφερόμενα στοιχεία 
τεκμηρίωσης για την ικανοποίηση νομικών δεσμεύσεων ή 
διαδικασιών (εφόσον και οι νομικοί μας σύμβουλοι 
συνηγορήσουν) ή υποχρεώσεων έναντι των αρμόδιων 
εποπτικών αρχών, καθώς και για την συμμόρφωση με 
νομικές απαιτήσεις. Ακόμη, δεν κρίνονται ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ήρθαν σε γνώση μας μέσω άλλης πηγής 
υπό συνθήκες που δεν παραβιάζουν την παρούσα 
σύμβαση.  

Ειδικότερα, το Υπoυργείο Οικονομικών και οι αρμόδιες 
φορολογικές αρχές έχουν επιφορτιστεί με τη διενέργεια του 
ελέγχου των ελεγκτικών εταιρειών, στα πλαίσια του οποίου 
περιλαμβάνεται έλεγχος των αναλυτικών φακέλων 
τεκμηρίωσης του ειδικού φορολογικού ελέγχου σε 
δειγματοληπτική βάση. Επιπλέον, η ΕΛΤΕ είναι 
επιφορτισμένη με τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου των 
ελεγκτικών εταιρειών, στα πλαίσια του οποίου 
περιλαμβάνεται έλεγχος φακέλων φορολογικού ελέγχου σε 
δειγματοληπτική βάση. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό ο 
φορολογικός έλεγχος που θα διενεργήσουμε, να τύχει 
αντικείμενο ελέγχου και επομένως τα δεδομένα που θα 
έχουμε συγκεντρώσει στους φακέλους μας, να εξεταστούν 
από το συγκεκριμένο Υπουργείο και την ΕΛΤΕ. 

Η Εποπτική Αρχή (ΕΛΤΕ) διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους 
σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4449/2017, όπως ισχύει ή 
όπως τυχόν αντικατασταθεί. Το Άρθρο ορίζει ότι “Οι 
ποιοτικοί έλεγχοι διενεργούνται βάσει ανάλυσης κινδύνου 
και τουλάχιστον ανά έξι έτη για τους ορκωτούς ελεγκτές και 
τις ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν υποχρεωτικούς 
ελέγχους. 

Ειδικότερα, με βάση το Ν. 3148/2003, έχει θεσμοθετηθεί 
στα πλαίσια της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 
Ελέγχων, το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (άρθρο 5 Ν. 
3148/03), όπως ισχύει ή όπως τυχόν αντικατασταθεί το 
οποίο είναι επιφορτισμένο με τη διενέργεια του ποιοτικού 
ελέγχου των ελεγκτικών εταιρειών, στα πλαίσια του οποίου 
περιλαμβάνεται έλεγχος φακέλων τακτικού ελέγχου σε 
δειγματοληπτική βάση. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό ο 
τακτικός έλεγχος που θα διενεργήσουμε, να τύχει 
αντικείμενο ποιοτικού ελέγχου και επομένως τα δεδομένα 
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που θα έχουμε συγκεντρώσει στους φακέλους μας, να 
εξεταστούν από το συγκεκριμένο Συμβούλιο. 

Τέλος, η υποχρέωση εμπιστευτικότητας που 
αναλαμβάνουμε αίρεται σε περίπτωση που η αποκάλυψη 
επιβάλλεται από διάταξη νόμου, ή αναγκαστική εκτέλεση 
απόφασης δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής ή αν απαιτείται 
για την προστασία των συμφερόντων των μελών της 
ομάδας ελέγχου της Grant Thornton. 

Προσωπικά δεδομένα  

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της, η Grant Thornton θα έχει πρόσβαση 
και θα επεξεργάζεται όσα προσωπικά δεδομένα κρίνει ότι 
οφείλει να εξετάσει για την προσήκουσα παροχή των 
υπηρεσιών της, σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο και τις 
συμβατικές της υποχρεώσεις. Ενδεικτικά, η Grant Thornton 
θα έχει ακώλυτη πρόσβαση σε δεδομένα ταυτοποίησης, 
επικοινωνίας, οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εργασίας του 
προσωπικού, των πελατών και προμηθευτών της Εταιρείας 
και άλλων φυσικών προσώπων που συνδέονται με εσάς ή 
στοιχεία τρίτων φυσικών προσώπων (εφεξής τα 
«Προσωπικά Δεδομένα»). Η Εταιρεία εγγυάται ότι έχει την 
εξουσία να παρέχει στην Grant Thornton τα Προσωπικά 
Δεδομένα που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών. 

Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, οι όροι Προσωπικά 
Δεδομένα, υπεύθυνος επεξεργασίας, επεξεργασία, 
υποκείμενο δεδομένων και οι λοιποί όροι του παρόντος 
που άπτονται επεξεργασίας ή προστασίας προσωπικών 
δεδομένων ερμηνεύονται σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 
679/2016 Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ο «ΓΚΠΔ») και την 
εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής η 
«Ισχύουσα Νομοθεσία»). 

Η Grant Thornton, ως ανεξάρτητος υπεύθυνος 
επεξεργασίας για τον σκοπό της διενέργειας τακτικού και 
φορολογικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας δηλώνει και εγγυάται ότι 
ακολουθεί τις κατωτέρω βασικές αρχές που απορρέουν 
από τον ΓΚΠΔ: 

• Υποβάλλει τα Προσωπικά Δεδομένα σε σύννομη και 
θεμιτή επεξεργασία, διενεργούμενη με πλήρη 
διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα 
διαχειρίζεται.  

• Επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για τον 
ανωτέρω καθορισμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό, και 
δεν τα υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά 
τρόπο ασύμβατο προς τον σκοπό αυτό. 

• Επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο στο 
βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή με τον 
ανωτέρω σκοπό, περιορίζοντας ταυτόχρονα την 
σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο για τον σκοπό αυτό 
μέτρο. 

• Διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα υπό μορφή που 
επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των 
δεδομένων μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τον 
περιγραφόμενο σκοπό επεξεργασίας ή για όσο 
διάστημα επιβάλλεται εκ του νόμου ή από την 
πολιτική προστασίας δεδομένων που τηρεί η Grant 
Thornton. 

• Υποβάλλει τα Προσωπικά Δεδομένα σε επεξεργασία 
κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους και την 
προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή 
παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, 
καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση 
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. 

• Εν γένει τηρεί στο ακέραιο την Ισχύουσα Νομοθεσία 
και συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις της που 
απορρέουν από αυτή, ως υπεύθυνος επεξεργασίας 
των Προσωπικών Δεδομένων.  

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει εμπροθέσμως όλα τα 
απαιτούμενα για την παροχή των υπηρεσιών της Grant 
Thornton Προσωπικά Δεδομένα και διασφαλίζει ότι αυτά 
είναι ακριβή. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση για άμεση 
ενημέρωση της Grant Thornton σε περίπτωση που τα 
Προσωπικά Δεδομένα χρήζουν διόρθωσης ή 
επικαιροποίησης ιδίως εξαιτίας μεταβολών στη 
δραστηριότητα ή στην επιχείρηση σας, κλπ. Η Grant 
Thornton καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, ώστε τα 
Προσωπικά Δεδομένα να επικαιροποιούνται, όταν είναι 
αναγκαίο. Επιπλέον, η Εταιρεία αναλαμβάνει να 
ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων αναφορικά με τη 
διαβίβαση των απαιτούμενων Προσωπικών Δεδομένων 
τους στην Grant Thornton και την επεξεργασία αυτών από 
την τελευταία ως υπεύθυνος επεξεργασίας στα πλαίσια 
διενέργειας από αυτήν του τακτικού και φορολογικού 
ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και να τους παραπέμψει στην 
Πολιτική Προστασίας της Grant Thornton που τηρείται στην 
ιστοσελίδα της, προκειμένου τα υποκείμενα των δεδομένων 
να ενημερωθούν αναφορικά με τις λεπτομέρειες της 
επεξεργασίας. 

Η Grant Thornton και το εξουσιοδοτημένο αυτής 
προσωπικό υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικότητα 
αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουν και 
επεξεργάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. 
Ακόμη, η Grant Thornton έχει το δικαίωμα να γνωστοποιεί 
τα Προσωπικά Δεδομένα όπου αυτό απαιτείται βάσει 
νόμου, πχ. αρμόδιες δημόσιες αρχές ή βάσει βέλτιστης 
παροχής των υπηρεσιών της και να αναθέτει έργα σε 
υπεργολάβους όποτε κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει συναφθεί με αυτούς σύμβαση σχετικά 
με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, βάσει της 
οποίας ο υπεργολάβος δεσμεύεται να τηρεί 
εμπιστευτικότητα και να λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα Προσωπικά 
Δεδομένα προστατεύονται επαρκώς. Σε περίπτωση όπου η 
Grant Thornton κρίνει αναγκαία ή σκόπιμη τη διαβίβαση 
των Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτα μέρη εκτός του 
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Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διασφαλίζει ότι θα λάβει 
όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις. 

Η Grant Thornton θα διατηρεί τα απαιτούμενα Προσωπικά 
Δεδομένα και μετά τη λύση της παρούσας σύμβασης στα 
πλαίσια εκπλήρωσης των νομικών ή επαγγελματικών της 
υποχρεώσεων, σύμφωνα και με την Πολιτική Προστασίας 
Δεδομένων που τηρεί. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και μετά 
το ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα διατήρησης 
των Προσωπικών Δεδομένων, η Grant Thornton ενδέχεται 
να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σε ανωνυμοποιημένη 
μορφή, εφόσον απαιτείται για την καλή οργάνωση και 
λειτουργία της επιχείρησής της. 

Η Grant Thornton αναλαμβάνει να συνδράμει, όπου 
απαιτείται, στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων των δεδομένων που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες επεξεργασίας στις οποίες προβαίνει, ήτοι 
τα δικαιώματα της ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας 
και εναντίωσης στην επεξεργασία, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της Ισχύουσας Νομοθεσίας.  

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ότι θα τηρούν 
όλες τις προβλέψεις και βασικές αρχές του ΓΚΠΔ και κάθε 
άλλης εκάστοτε ισχύουσας Ευρωπαϊκής και ελληνικής 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης 
εμπιστευτικότητας, ως προς τα στοιχεία ταυτοποίησης και 
επικοινωνίας των υπαλλήλων, στελεχών και εν γένει 
φυσικών προσώπων αμφότερων των μερών που 
εμπλέκονται στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και 
των οποίων τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση 
όλων των απαιτούμενων από την παρούσα σύμβαση 
ενεργειών και επικοινωνιών.  

Η Grant Thornton ενδέχεται να επεξεργάζεται τα 
απαραίτητα προσωπικά δεδομένα ως υπεύθυνος 
επεξεργασίας για να εκτελεί τις απαιτούμενες εσωτερικές 
διαδικασίες όπως περιγράφονται στην ενότητα με τίτλο 
«Εμπιστευτικότητα». Σε κάθε περίπτωση, η Grant Thornton 
θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την 
Ισχύουσα Νομοθεσία και τους εφαρμοστέους 
επαγγελματικούς κανονισμούς. 

Οποιαδήποτε επικοινωνία αναφορικά με τις προβλέψεις του 
παρόντος όρου θα γίνεται στα κατωτέρω στοιχεία 
επικοινωνίας των συμβαλλομένων μερών: για την 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE:  
customerath@voyatzoglou.gr,  για τη Grant Thornton: e-
mail: privacy@gr.gt.com 

Ευθύνη Grant Thornton 

Τυχόν ευθύνη της Grant Thornton για ζημίες της Εταιρείας 
ή τρίτων σε σχέση με αξιώσεις που απορρέουν από την 
παρούσα σύμβαση ή σχετίζονται με άλλο τρόπο με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες θα περιορίζεται μόνο έως το ύψος 
της αμοιβής που έχει λάβει η Grant Thornton για την 
παροχή των συμφωνηθεισών υπηρεσιών, εκτός αν η εν 

λόγω ζημία της Εταιρείας αποδίδεται από αρμόδιο 
δικαστήριο σε βαριά αμέλεια ή δόλο της Grant Thornton. 
Επιπλέον, η επαγγελματική μας ευθύνη, για ζημία που 
αποδεδειγμένα προκληθεί από την παροχή των 
συγκεκριμένων υπηρεσιών και προέρχεται από θετική 
ενέργεια ή παράλειψή μας έναντι της Εταιρείας ή τρίτων 
κατά την εκτέλεση των εργασιών μας, στοιχειοθετείται 
μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται 
από το Ν.4449/2017 (ΦΕΚ 7/24.01.2017). Σε καμία 
περίπτωση δε θα ευθυνόμαστε για τυχόν αποθετική ή 
έμμεση ζημία ή διαφυγόντα κέρδη, εκτός αν άλλως 
υπαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.Στην περίπτωση 
κατά την οποία υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
αποδέκτες/πρόσωπα προς τα οποία οφείλουμε καθήκον 
επιμέλειας, ο ως άνω αναφερθείς περιορισμός της ευθύνης 
επιμερίζεται μεταξύ των αποδεκτών, ανεξαρτήτως του 
αριθμού των αξιώσεων που θα εγερθούν εναντίον μας για 
κάθε είδους ζημία. Ο συγκεκριμένος επιμερισμός θα 
αποτελεί θέμα προς διευθέτηση μόνο μεταξύ των 
αποδεκτών. 

Συμφωνείτε να μην ασκήσετε οποιαδήποτε αξίωση ή 
νομικές διαδικασίες για απώλεια ή ζημία σας σε σχέση με 
τις Υπηρεσίες ή με άλλο τρόπο βάσει της παρούσας 
Σύμβασης έναντι οποιασδήποτε άλλης εταιρείας-μέλους 
του ομίλου ή δικτύου Grant Thornton ούτε έναντι των 
υπεργολάβων μας. Ο περιορισμός αυτός δε θα 
λειτουργήσει για να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη 
της Grant Thornton για πράξεις ή παραλείψεις αυτών των 
προσώπων. Σε κάθε περίπτωση, κάθε άλλη εταιρεία-μέλος 
του ομίλου ή δικτύου της Grant Thornton καθώς και οι 
υπεργολάβοι, εταίροι, μέλη ή εργαζόμενοί μας/της που 
εμπλέκονται στο έργο, θα επωφελούνται από τους 
περιορισμούς και εγγυήσεις που παρατίθενται στην 
παρούσα Σύμβαση. 

Ευθύνη Εταιρείας 

Σε περίπτωση που από μεταγενέστερο έλεγχο της 
φορολογικής αρχής προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, 
σε σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα του προγράμματος 
φορολογικής συμμόρφωσης και της ισχύουσας νομοθεσίας, 
η Εταιρεία δεν μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση 
έναντι του νόμιμου ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας για 
λάθη ή παραλείψεις τους κατά τον φορολογικό έλεγχο, 
εκτός αν η εν λόγω ζημία της Εταιρείας αποδίδεται από 
αρμόδιο δικαστήριο σε βαριά αμέλεια ή δόλο της Grant 
Thornton. 

Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της 
εταιρείας μας για πράξεις ή παραλείψεις των μελών της 
ελεγκτικής ομάδας μας κατά τον έλεγχο, λόγω των οποίων 
επεβλήθη πρόστιμο ή άλλη ποινή εναντίον μας από τον κ. 
Υπουργό των Οικονομικών ή την ΕΛΤΕ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013, , όπως ισχύει 
ή όπως τυχόν αντικατασταθεί και της ισχύουσας 
νομοθεσίας. Αν όμως οι παραπάνω ελλείψεις του ελέγχου 
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οφείλονται σε απόκρυψη στοιχείων ή παραπλάνηση των 
ελεγκτών μας εκ μέρους σας, η Εταιρεία οφείλει να μας 
αποδώσει ό,τι υποχρεωθούμε να καταβάλουμε στις Αρχές 
που επέβαλαν το πρόστιμο ή την ποινή, μη αποκλειόμενης 
της ευθύνης της Εταιρείας για περαιτέρω αποζημίωση της 
Grant Thornton βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Η παρούσα σύμβαση και τυχόν θέματα ή υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ή τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία. 

Στην απομακρυσμένη περίπτωση διαφωνίας που 
προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση, 
συμφωνείται αμοιβαία ότι πριν ξεκινήσουμε τις διαδικασίες 
επίλυσης διαφορών θα προσπαθήσουμε να την 
επιλύσουμε μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ ανώτερων 
στελεχών των επιχειρήσεων μας, τα οποία έχουν την 
εξουσία διευθέτησης. Εάν οι φιλικοί διακανονισμοί 
αποτύχουν και η δικαστική δίωξη κριθεί σκόπιμη, 
οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την παρούσα σύμβαση ή 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα υπόκειται στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών. 

Λοιποί όροι 

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία 
μεταξύ μας ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 
υπερισχύει όλων των προγενέστερων συμβάσεων, 
συνεννοήσεων και αντιπροσωπεύσεων που σχετίζονται με 
αυτήν. 

Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο με έγγραφη 
συμφωνία των μερών. 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης (στο 
σύνολο της ή εν μέρει) κριθεί από δικαστικές ή διοικητικές 
αρχές παράνομη, άκυρη ή άλλως ανεφάρμοστη, οι λοιπές 
διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. 

Κάθε ειδοποίηση υπό την παρούσα Σύμβαση κοινοποιείται 
εγγράφως στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και αποστέλλεται 
ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή με δικαστικό επιμελητή, όπου απαιτείται. 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δηλώνει ότι το πρόσωπο που 
υπογράφει την παρούσα σύμβαση εξουσιοδοτείται ρητά να 
υπογράψει και να δεσμεύσει το εν λόγω συμβαλλόμενο 
μέρος. 

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι αμοιβές έχουν καθοριστεί 
σύμφωνα με το συγκεκριμένο εύρος των συμφωνηθεισών 
Υπηρεσιών και με βάση τα γεγονότα που 
παρουσιάστηκαν/τις πληροφορίες που δόθηκαν στην Grant 
Thornton κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσας 
Σύμβασης. Εάν κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης 
οποιοιδήποτε όροι αλλάξουν ουσιαστικά και επηρεάζουν 

σημαντικά το εύρος των Υπηρεσιών που θα παρέχονται 
(π.χ. αύξηση του αριθμού των οντοτήτων του ομίλου σας 
μετά από μια εταιρική συναλλαγή), τα μέρη θα 
τροποποιήσουν την παρούσα Σύμβαση εγγράφως και θα 
συμφωνήσουν με καλή πίστη για τον επαναπροσδιορισμό 
των αμοιβών, με βάση το εύρος και την πολυπλοκότητα 
των επιπρόσθετων υπηρεσιών.
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