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Η RSM διακρίνεται ως ‘Network of
the Year’ στα παγκόσμια βραβεία
‘The Accountant and International
Accounting Bulletin Awards’
Στις 4 Οκτωβρίου 2017 διεξήχθησαν για 6η
συνεχόμενη χρονιά τα βραβεία ‘The Accountant
and International Accounting Bulletin Awards’
στο Λονδίνο. Το παγκόσμιο δίκτυο της RSM
διακρίθηκε με το βραβείο ‘Network of the Year’
ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρίες που ξεχωρίζουν
στον ελεγκτικό, λογιστικό και συμβουλευτικό κλάδο.
Είναι η δεύτερη φορά που η RSM κατακτά το
βραβείο αυτό καθώς είχε τιμηθεί με τον ίδιο τίτλο
ξανά το 2014.
Στα βραβεία συμμετέχουν κάθε χρόνο επιτυχημένες
εταιρίες, δίκτυα και οργανισμοί του ελεγκτικού,
λογιστικού και συμβουλευτικού κλάδου, οι
οποίοι διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα των
παρεχόμενων επαγγελματικών υπηρεσιών τους
και την εύρυθμη επιχειρηματική τους λειτουργία.
Το βραβείο του ‘Network of the Year’ απονέμεται
κάθε χρόνο στο δίκτυο, που καταφέρνει να
ξεχωρίσει, επιδεικνύοντας μια επιτυχημένη και
κερδοφόρα στρατηγική ανάπτυξης ενώ παράλληλα
αναγνωρίζεται από το επιχειρηματικό περιβάλλον
για την αδιάκοπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας.
Σύμφωνα με τους επίτιμους κριτές των βραβείων,
η επιτυχία της RSM έγκειται στην αποτελεσματική
στρατηγική υιοθέτησης ενός νέου παγκόσμιου
εμπορικού σήματος (brand) που ακολουθεί το
δίκτυο τα 2 τελευταία χρόνια, έχοντας ως στόχο την
ανάδειξη του δικτύου ως ένα παγκόσμιο σύμβουλο
για δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.
Σε συνδυασμό με τα παγκόσμια επιτεύγματα
του δικτύου τα τελευταία χρόνια, η RSM

αναγνωρίζεται ως ένα ισχυρό, καινοτόμο και ευρέως
αναγνωρισμένο δίκτυο λόγω της υψηλής ποιότητας
των υπηρεσιών της, τους σύγχρονους κλάδους
δραστηριοποίησης της και τις διασυνοριακές
συνεργασίες μεταξύ των εταιριών-μελών της.
Η υψηλή απόδοση της RSM αντικατοπτρίζεται
επίσης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του
δικτύου για το 2016. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα
του δικτύου παρουσίασαν σημαντική αύξηση
της τάξεως του 7,6%, με πάνω από το 70% των
εταιριών-μελών να σημειώνουν ανάπτυξη.
Ο κύριος Άθως Στυλιανού, Διευθύνων Σύμβουλος
της RSM Ελλάδος, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή
για εμάς να αναγνωρίζεται για ακόμη μια φορά
από το ‘The Accountant’ και το ‘International
Accounting Bulletin’ η RSM ως ‘Network of the
Year’ σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό
περιβάλλον. Σε μια εποχή όπου οι εξελίξεις είναι
ραγδαίες η RSM καταφέρνει να βρίσκει λύσεις
σε κάθε ανάγκη που αντιμετωπίζουν οι πελάτες
της παγκοσμίως σε οποιονδήποτε τομέα της
οικονομίας και αν δραστηριοποιούνται, κάνοντας
έτσι πράξη το motto μας “The Power of Being
Understood”. Πρωταρχικό μας μέλημα στην RSM
είναι να αφιερώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο για
να κατανοήσουμε σε βάθος τις ανάγκες της κάθε
επιχείρησης, τους κινδύνους που διατρέχει, τη
στρατηγική και τους στόχους της και αξιοποιώντας
τη δύναμη της εμπειρίας του δικτύου μας να
παρέχουμε σύγχρονες λύσεις».
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Νόμος 4469/2017 –
Εξωδικαστικός Μηχανισμός
ρύθμισης οφειλών
του Βασίλη Πετίνη, General Manager & Partner in Charge of Advisory Services
Σκοπός του Νόμου
Οι διατάξεις του νόμου ρυθμίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών
οφειλών προς οποιονδήποτε οφειλέτη, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας του, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον
η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία
απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.
Πεδίο Εφαρμογής
Κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο
αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία
στην Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών, εφόσον:
α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από
δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή οφειλή
που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη
επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις
λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του,
β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ και
γ) πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με την παρ. 12
του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική
ρύθμιση οφειλών του παρόντος νόμου, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις
πριν από την υποβολή της αίτησης.
Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του
ν. 4308/2014, κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
του παρόντος νόμου, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία
τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:
α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 3 Αυγούστου 2017.
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Βασικά Στάδια
1. Υποβολή αίτησης
Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για
την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από
τον ίδιο οφειλέτη όσο εκκρεμεί η πρώτη ή μετά τη
σύνταξη από το συντονιστή πρακτικού περαίωσης
της διαδικασίας, ή πρακτικού αποτυχίας για
οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στον
νόμο λόγους.
2. Διορισμός συντονιστή - Δικαίωμα
αποποίησης
Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την
κατάθεση της αίτησης, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους) διορίζει
συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο
συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Η έδρα
του συντονιστή πρέπει να βρίσκεται εντός της
Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα
του ο οφειλέτης. Αν δεν υπάρχει εγγεγραμμένος
συντονιστής στο μητρώο με έδρα εντός της
Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την
έδρα του ο οφειλέτης, διορίζεται συντονιστής που
εδρεύει εντός της διοικητικής περιφέρειας της
έδρας του οφειλέτη.
3. Διαδικασία διαπραγμάτευσης
Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης
οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη
και πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των
συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους
συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δύο πέμπτων (2/5)
των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.
Αν εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών,
υπογράφεται με επιμέλεια του συντονιστή μεταξύ
των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η
σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
4. Υποχρεωτικοί κανόνες σύμβασης
αναδιάρθρωσης οφειλών
Οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να
διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο
της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Τα
δικαιώματα των προνομιούχων πιστωτών
διατηρούνται υπέρ της απαίτησής τους, όπως
αυτή διαμορφώνεται με τη σύμβαση.

5. Διορισμός εμπειρογνώμονα
Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του
οφειλέτη που αποτελεί μικρή επιχείρηση μπορεί
να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα, εφόσον
υποβάλλεται σχετικό αίτημα από συμμετέχοντες
πιστωτές, οι οποίοι είναι δικαιούχοι τουλάχιστον
του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων
που συμμετέχουν στη διαδικασία (προαιρετικός
διορισμός εμπειρογνώμονα). Στην περίπτωση
των μεγάλων επιχειρήσεων, ο διορισμός
εμπειρογνώμονα είναι υποχρεωτικός.
6. Υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης
οφειλών
Η υπογραφή λαμβάνει χώρα με τη σύνταξη του
σχετικού πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας
από το συντονιστή και την αποστολή του στους
συμμετέχοντες.
7. Επικύρωση από το δικαστήριο
Ο οφειλέτης ή ο συμμετέχων πιστωτής μπορεί
να υποβάλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην
περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης,
αίτηση για την επικύρωση της σύμβασης
αναδιάρθρωσης οφειλών. Η υπόθεση εκδικάζεται
κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι
παρεμβάσεις, πρόσθετες ή κύριες, ασκούνται
αποκλειστικά με κατάθεση προτάσεων κατά τη
συζήτηση της αίτησης στο ακροατήριο χωρίς
τήρηση προδικασίας.
8. Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας –
ανατροπή ή ακύρωση
Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει προς οποιονδήποτε
πιστωτή οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης
οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
ενενήντα (90) ημερών, ο πιστωτής δικαιούται να
ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας ως προς
όλους, καταθέτοντας αίτηση στο δικαστήριο
που επικύρωσε τη σύμβαση αναδιάρθρωσης
οφειλών ή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην
περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης. Η
αίτηση εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της εκούσιας
δικαιοδοσίας.
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audit & assurance

Βασικές εκτιμήσεις για
τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση σύμφωνα με
τα ΔΠΧΠ 2017
του Καμαρινού Παπαμιχαλόπουλου, Audit Supervisor
Το παρόν άρθρο παρέχει συνοπτική επισκόπηση των νέων και τροποποιημένων Προτύπων και Διερμηνειών
που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους εισηγητές και τους ελεγκτές των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων του ΔΠΧΠ 2017, με στόχο την επισήμανση βασικών πτυχών αυτών των αλλαγών. Το άρθρο αυτό
αντικατοπτρίζει τα νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες που εκδόθηκαν έως τις 15 Ιουλίου 2017.
Οι οντότητες θα πρέπει επίσης να εξετάσουν και να αποκαλύψουν τις πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή
οποιουδήποτε πρόσθετου νέου ή τροποποιημένου προτύπου ή διερμηνείας που ενδέχεται να εκδοθεί από το
IASB κατά την ημερομηνία στην οποία οι οικονομικές εκθέσεις της οντότητας εγκρίνονται για έκδοση. Εκτός
εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι νέες ή τροποποιημένες απαιτήσεις πρέπει να εφαρμόζονται αναδρομικά
(σύμφωνα με το ΔΛΠ 8), ορισμένες φορές με ειδικές μεταβατικές διατάξεις.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 1Η
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
1. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7 με τίτλο Πρωτοβουλία
για τη γνωστοποίηση
Απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν
πληροφορίες (με τη μορφή πρόσθετων
γνωστοποιήσεων) που επιτρέπουν στους χρήστες
των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις
μεταβολές των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις
χρηματοδοτικές τους δραστηριότητες.
2. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 με τίτλο Αναγνώριση
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για μη
πραγματοποιηθείσες ζημίες
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τη λογιστική
αναβαλλόμενου φόρου όταν ένα περιουσιακό
στοιχείο αποτιμάται στην εύλογη αξία και η εύλογη
αξία είναι χαμηλότερη από τη φορολογική βάση
του περιουσιακού στοιχείου (π.χ. αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με μη
πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεωστικούς
τίτλους που αποτιμώνται στην εύλογη αξία),
καθώς και ορισμένες άλλες λογιστικές πτυχές των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
3. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 12 με τίτλο Διευκρίνιση
του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου - Ετήσιες
Βελτιώσεις στα Πρότυπα ΔΠΧΠ Κύκλος 2014-2016
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του
ΔΠΧΠ 12 ισχύουν για τις οντότητες που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα
Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση
και Διακοπείσες Δραστηριότητες, εκτός από τις
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συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες για τις εν λόγω
οντότητες (δηλ. Παράγραφοι Β10-Β16 του ΔΠΧΑ 12) .
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Οι κάτωθι τροποποιήσεις είναι υποχρεωτικές για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2018:
1. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28 με τίτλο « Μέτρηση
συνδεδεμένης επιχείρησης ή κοινοπραξίας σε εύλογη
αξία» - Ετήσιες Βελτιώσεις στα Πρότυπα ΔΠΧΠ
Κύκλος 2014-2016
Διευκρινίζουν ότι η εκλογή για αποτίμηση στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων μιας επένδυσης σε
συγγενή εταιρεία ή σε κοινοπραξία που κατέχεται
από οντότητα που είναι οργανισμός επιχειρηματικού
κεφαλαίου, το αμοιβαίο κεφάλαιο, το καταπιστευματικό
ίδρυμα ή άλλη ειδική οντότητα είναι διαθέσιμη για κάθε
επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία σε επενδυτική
βάση κατά την αρχική αναγνώριση.
2. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 με τίτλο Μεταφορές
Επανδυτικής Ιδιοκτησίας
Διευκρινίζουν ότι οι μεταβιβάσεις σε ή
από επενδυτικές ακίνητες περιουσίες
(συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων
υπό κατασκευή και ανάπτυξη) πρέπει να γίνονται
όταν και μόνο όταν υπάρχουν στοιχεία ότι μια αλλαγή
χρήσης μιας ιδιοκτησίας έχει συμβεί.

3. Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Π. 1 με τίτλο Διαγραφή
Βραχυπρόθεσμων Απαλλαγών για Πρώτη Υιοθέτηση
- Ετήσιες Βελτιώσεις στα Πρότυπα ΔΠΧΠ Κύκλος
2014-2016
Διαγράφουν τις βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις που
καλύπτουν μεταβατικές διατάξεις που ήταν διαθέσιμες
στις οντότητες για παρελθούσες περιόδους αναφοράς
και συνεπώς δεν ισχύουν πλέον.
4. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2 με τίτλο Ταξινόμηση και
επιμέτρηση των Συναλλαγών Πληρωμών με βάση την
αξία των μετοχών
Αποσαφηνίζουν τις επιπτώσεις των όρων
κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση
των πληρωμών που βασίζονται σε μετοχές που
διακανονίζονται με μετρητά (SBP) για τις υποχρεώσεις
παρακράτησης φόρου και το αποτέλεσμα μιας
τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων ενός
ΣΑΑ που αλλάζει την ταξινόμηση της συναλλαγής
από διακανονισμό σε μετρητά σε διακανονισμό με ίδια
κεφάλαια.
5. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 με τίτλο Εφαρμογή
του ΔΠΧΑ Χρηματοοικονομικά Μέσα με το ΔΠΧΑ 4
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια
Παρέχουν σε όλους τους ασφαλιστές τη δυνατότητα
να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα αντί για
κέρδη ή ζημίες την μεταβλητότητα που θα μπορούσε
να προκύψει κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν
από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17 («η προσέγγιση
επικάλυψης»). Επίσης, στις οντότητες των οποίων οι
δραστηριότητες συνδέονται κυρίως με την ασφάλιση,
παρέχεται προαιρετική προσωρινή απαλλαγή
(έως το 2021) από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9,
συνεπώς, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ΔΛΠ 39 («η
προσέγγιση αναβολής»).

6. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 με
τίτλο Πώληση ή εισφορά των στοιχείων ενεργητικού
μεταξύ ενός επενδυτή και του συγγενή του ή της
κοινοπραξίας					
Αντιμετωπίζουν μια τρέχουσα σύγκρουση μεταξύ των
δύο προτύπων και διευκρινίζουν ότι ένα κέρδος ή
μια ζημία θα πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως όταν
η συναλλαγή αφορά μια επιχείρηση και εν μέρει εάν
αφορά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτελούν
επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ημερομηνία έναρξης
ισχύος των τροποποιήσεων, που αρχικά καθορίστηκε
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2016, αναβλήθηκε επ ‘αόριστον τον
Δεκέμβριο του 2015, αλλά η προηγούμενη αίτηση
εξακολουθεί να επιτρέπεται.
ΝΕΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
1. Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και
Προκαταρκτική Εξέταση - Υποχρεωτική για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2018
Διευκρινίζουν ότι η συναλλαγματική ισοτιμία που
χρησιμοποιείται στις συναλλαγές που περιλαμβάνουν
προκαταβολή που καταβάλλεται ή εισπράττεται
σε ξένο νόμισμα είναι εκείνη κατά την ημερομηνία
της αρχικής αναγνώρισης της μη- νομισματικό
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση.
2. ΕΔΔΠΧΠ 23 Αβεβαιότητα ως προς τις θεραπείες
φόρου εισοδήματος - Υποχρεωτική για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2019
Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με
τον οποίο θα αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις
της αβεβαιότητας στη λογιστική καταχώριση
των φόρων εισοδήματος σύμφωνα με το ΔΛΠ
12, ειδικότερα: (i) υποθέσεις για τις εξετάσεις
των φορολογικών αρχών, (ii) καθορισμός του
φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία),
φορολογικές βάσεις, αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημίες, αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις
και φορολογικοί συντελεστές και (iii) μεταβολή των
πραγματικών περιστατικών και των περιστάσεων.
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ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
1. ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα - Ισχύει για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2018
Το Πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 (και όλες
τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9). Περιέχει
απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, απομείωσης,
λογιστικής αντιστάθμισης και διαγραφής.
•

•

Το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί όλα τα αναγνωρισμένα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία να
αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο
κόστος ή στην εύλογη αξία (μέσω αποτελεσμάτων
ή μέσω άλλων συνολικών εσόδων), ανάλογα
με την ταξινόμησή τους με αναφορά στο
επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου
διατηρούνται και τα συμβατικά χαρακτηριστικά
ταμειακών ροών τους. Συγκεκριμένα, οι
επενδύσεις χρέους που κατέχονται σε
επιχειρηματικό μοντέλο του οποίου ο στόχος
είναι η είσπραξη των συμβατικών ταμειακών
ροών και οι οποίες έχουν συμβατικές ταμειακές
ροές που αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου
και τόκου επί του εκκρεμούντος κεφαλαίου,
γενικά αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος
στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς. Όλες οι
λοιπές επενδύσεις σε χρεόγραφα και μετοχές
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους στο τέλος
κάθε περιόδου αναφοράς
Για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, η
σημαντικότερη επίδραση του ΔΠΧΠ 9 αφορά
περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η
επιλογή της εύλογης αξίας: το ποσό μεταβολής
της εύλογης αξίας μιας χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης που έχει οριστεί στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων και οφείλεται στις
μεταβολές της πίστωσης ο κίνδυνος αυτής της
υποχρέωσης (ο «ίδιος πιστωτικός κίνδυνος»)
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα (χωρίς
μεταγενέστερη ανακατάταξη στα αποτελέσματα),
εκτός αν αυτό δημιουργεί λογιστική αναντιστοιχία
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•

Για την απομείωση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων, το ΔΠΧΠ 9 εισάγει ένα
μοντέλο «αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας» που
βασίζεται στην έννοια της πρόβλεψης ζημιών
κατά την έναρξη της σύμβασης. δεν είναι πλέον
απαραίτητο να συμβεί κάποιο πιστωτικό γεγονός
πριν αναγνωριστεί μια πιστωτική ζημία.

•

Για τη λογιστική αντιστάθμισης, το ΔΠΧΠ 9 εισάγει
μια σημαντική αναθεώρηση που επιτρέπει στις
οικονομικές καταστάσεις να αντικατοπτρίζουν
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αναλαμβάνονται
οι δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων
κατά την αντιστάθμιση των χρηματοδοτικών
και μη χρηματοοικονομικών ανοιγμάτων.
Βασικές αλλαγές από το μοντέλο του ΔΛΠ 39
περιλαμβάνουν την αυξημένη επιλεξιμότητα των
αντισταθμιζόμενων στοιχείων και των μέσων
αντιστάθμισης, μεγαλύτερη ευελιξία στην επίδειξη
μιας σχέσης αντιστάθμισης, όπως η κατάργηση
ποσοτικών ορίων για την αποτελεσματικότητα
της αντιστάθμισης κινδύνου και η επέκταση των
γνωστοποιήσεων.

•

Οι προβλέψεις αποαναγνώρισης μεταφέρονται
σχεδόν αμετάβλητες από το ΔΛΠ 39.

2. ΔΠΧΠ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες Ισχύει για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018
Αντικαθιστά το ΔΛΠ 11, το ΔΛΠ 18 και τις Διερμηνείες
τους. Δημιουργεί ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πλαίσιο
για την αναγνώριση των εσόδων που εφαρμόζεται
με συνέπεια στις συναλλαγές, τις βιομηχανίες και τις
κεφαλαιαγορές, με βασική αρχή (βασισμένη σε ένα
μοντέλο πέντε βαθμίδων που εφαρμόζεται σε όλες τις
συμβάσεις με πελάτες), ενισχυμένες γνωστοποιήσεις
και νέες ή βελτιωμένες οδηγίες (π.χ. το σημείο
αναγνώρισης των εσόδων, η λογιστική της μεταβλητής
αντιπαροχής, το κόστος εκπλήρωσης και απόκτησης
συμβολαίου κ.λπ.).

3. ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις - Εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2019
Αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 και τις Διερμηνείες του.
Η μεγαλύτερη αλλαγή που εισήχθη είναι ότι
σχεδόν όλες οι μισθώσεις θα μεταφερθούν στους
ισολογισμούς των μισθωτών υπό ένα ενιαίο μοντέλο
(εκτός από μισθώσεις μικρότερες των 12 μηνών και
μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας),
εξαλείφοντας τη διάκριση μεταξύ λειτουργικών και
χρηματοδοτικών μισθώσεων. Ωστόσο, η λογιστική του
εκμισθωτή παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη
και διατηρείται η διάκριση μεταξύ λειτουργικών και
χρηματοδοτικών μισθώσεων.

4. ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια - Εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2021
Το Πρότυπο που αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Απαιτεί
την αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων
σε τρέχουσα αξία πληρότητας και παρέχει
πιο ομοιόμορφη μέτρηση και την προσέγγιση
παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι
απαιτήσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να επιτευχθεί ο
στόχος της συνεπούς λογιστικής των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων βασισμένης στις αρχές, παρέχοντας τη
βάση στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων
για να εκτιμήσουν την επίδραση που έχουν τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια στην οικονομική θέση της
οικονομικής οντότητας, στις χρηματοοικονομικές
επιδόσεις και στις ταμειακές ροές. Απαιτεί επίσης να
εφαρμόζονται παρόμοιες αρχές στις αντασφαλιστικές
συμβάσεις που συνάπτονται και στις επενδυτικές
συμβάσεις με χαρακτηριστικά διακριτικής συμμετοχής
που εκδίδονται.
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accounting & TAX

ΣτΕ 675/2017					
Νομοθετικές διατάξεις
περί παράτασης του χρόνου
παραγραφής φορολογικών
αξιώσεων του Δημοσίου

της Μάνιας Μυλωνά, Manager & του Σπύρου Δούκα, Manager
Η νομιμότητα των διαδοχικών παρατάσεων
του χρόνου παραγραφής των φορολογικών
υποθέσεων αποτελεί ένα από τα πλέον
αμφισβητούμενα σημεία των φορολογικών
ελέγχων, οι οποίοι διεξάγονται τόσο σε φυσικά
όσο και νομικά πρόσωπα. Οι φορολογικές αρχές
κοινοποιούν φύλλα ελέγχου και βεβαιώνουν
φόρους και πρόστιμα για τα έτη 2000 και μετά,
ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
οι σχετικές υποθέσεις, πλην εξαιρετικών
περιπτώσεων, θα έπρεπε να είχαν παραγραφεί.

και πρέπει να τηρείται με ιδιαίτερη αυστηρότητα,
όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να
έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους
ενδιαφερόμενους.

Την συνταγματικότητα των νόμων που
προέβλεπαν την επιμήκυνση του χρόνου
παραγραφής καλείται πλέον να κρίνει η Ολομέλεια
του Συμβουλίου Επικρατείας. Το θέμα παρέπεμψε
στην Ολομέλεια η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ
675/2017, η οποία έκρινε ότι οι εν λόγω νόμοι
αντίκεινται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη
αρχή της ασφάλειας δικαίου. Συγκεκριμένα
η απόφαση έκρινε τη μη συνταγματικότητα
των νόμων 3513/2006 άρθρο 11, 3697/2008
άρθρο 29, 3790/2009 άρθρο 10 και 3842/2010
άρθρο 82 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο
3862/2010 άρθρο 92 παράγραφος 3β, με τους
οποίους παρατάθηκαν διαδοχικά οι προθεσμίες
παραγραφής που έληγαν αντίστοιχα α) την
31.12.2006 και την 31.12.2007, β) την 31.12.2008,
γ) την 31.12.2009 και δ) την 30.06.2010.

Η παραγραφή των φορολογικών υποχρεώσεων
πρέπει να έχει, συνολικά, εύλογη διάρκεια,
δηλαδή να συνάδει προς την αρχή της
αναλογικότητας. Προς τούτο το σκοπό, πρέπει
να εξασφαλίζεται η άσκηση αποτελεσματικού
ελέγχου για την εξακρίβωση της εκ μέρους
των φορολογουμένων τηρήσεως των
φορολογικών τους υποχρεώσεων, χωρίς όμως
να ενθαρρύνεται η απραξία των φορολογικών
αρχών. Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να αφήνονται
οι φορολογούμενοι έκθετοι, αφενός σε μακρά
περίοδο ανασφάλειας δικαίου, αφετέρου στον
κίνδυνο να μην είναι πλέον σε θέση, μετά την
παρέλευση μακρού χρόνου από το γεγονός
που γεννά τη φορολογική υποχρέωση, να
αμυνθούν προσηκόντως έναντι σχετικού ελέγχου.
Τέλος, πρέπει να διασφαλίζεται το Δημόσιο
έναντι του κινδύνου αδυναμίας είσπραξης
τυχόν βεβαιουμένων, μετά την πάροδο
μακρού χρόνου από την γένεση των σχετικών
φορολογικών υποχρεώσεων, ποσών φόρων
λόγω της ενδεχομένως εν τω μεταξύ επελθούσης
επιδεινώσεως της οικονομικής καταστάσεως των
φορολογουμένων.

Η αρχή της ασφάλειας του δικαίου, απορρέει
από την αρχή του κράτους δικαίου και ιδίως από
τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 25 παρ. 1
εδ. α’ του Συντάγματος. Ως ειδικότερη εκδήλωση
της, αποτελεί η αρχή της προστατευόμενης
εμπιστοσύνης του διοικουμένου, επιβάλλει,
τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των
εκάστοτε θεσπιζομένων κανονιστικών ρυθμίσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η εξεταζόμενη απόφαση
του ΣτΕ στο άρθρο 78 του Συντάγματος, το οποίο
αφενός ορίζει ότι κανένας φόρος δεν επιβάλλεται
χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο
της φορολογίας, το εισόδημα, κ.λπ. και αφετέρου
ότι δεν μπορεί να επιβληθεί φόρος με νόμο
αναδρομικής ισχύος, ο οποίος επεκτείνεται πέρα
από το προηγούμενο οικονομικό έτος εκείνου
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κατά το οποίο επιβλήθηκε. Κατά την έννοια των
διατάξεων αυτών, η διάρκεια παραγραφής, ως
ουσιαστικό στοιχείο της φορολογικής ενοχής,
πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων,
ενώ τυχόν επιμήκυνσή της είναι δυνατή
μόνον με διάταξη θεσπιζόμενη το αργότερο
εντός του επόμενου έτους από τη γένεση της
φορολογικής υποχρέωσης. Κατά συνέπεια,
διάταξη περί παρατάσεως χρόνου παραγραφής
φορολογικών αξιώσεων, των οποίων η έναρξη
του χρόνου παραγραφής είναι προγενέστερη
του προηγούμενου της δημοσιεύσεως του νόμου
αυτού ημερολογιακού έτους, είναι ανίσχυρη, για
τον λόγο ότι θα τροποποιούσε κατά τον τρόπο
αυτό αναδρομικά εις βάρος των φορολογουμένων
το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο
γενέσεως των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

υποθέσεις παρελθόντων ετών, με συνέπεια
να μην είναι σε θέση να ασκήσει ελέγχους για
την εξακρίβωση τηρήσεως της ήδη ισχυούσης
φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίοι θα ήταν
ενδεχομένως και περισσότερο αποτελεσματικοί
και λυσιτελείς και θα συνέβαλαν στην εμπέδωση
στους φορολογουμένους της συνειδήσεως των
φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Σκοπός των φορολογικών ελέγχων δεν
είναι ούτε η τιμωρία των φορολογουμένων που
παρέβησαν τις υποχρεώσεις τους ούτε απλώς η
βεβαίωση φόρων και σχετικών προστίμων, αλλά η
είσπραξή τους, καθόσον μόνον με την είσπραξη
των φόρων επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος με την
πρόβλεψή τους σκοπός, δηλαδή η κάλυψη των
δαπανών που απαιτούνται για την λειτουργία του
κράτους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του έναντι των πολιτών. Εξάλλου, η φορολογική
διοίκηση, έχουσα προδήλως περιορισμένους
ανθρώπινους και υλικούς πόρους και επιβαρυμένη
με την υποχρέωση ταυτοχρόνου ελέγχου τόσο
παλαιών υποθέσεων, διεπομένων ενδεχομένως,
ενόψει των αλλεπαλλήλων τροποποιήσεων της
φορολογικής νομοθεσίας, από μη ισχύουσες
πλέον κατά τον χρόνο του ελέγχου διατάξεων,
όσο και νέων υποθέσεων, διατρέχει τον κίνδυνο
να επικεντρώνει την προσοχή της στη διενέργεια
ελέγχων στις παραμένουσες σε εκκρεμότητα

β) ΣτΕ 888/2016 & ΣτΕ 1623/2016

Λοιπές αποφάσεις ΣτΕ περί παραγραφής
Αναφορικά με το θέμα επισημαίνονται
προγενέστερες αποφάσεις του ΣτΕ:
α) Ολομέλεια ΣτΕ 3174/2014
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Agriculture/landscape/land mass

Retail

Construction

Technology

SEARCH

του Θύμιου Κόκκινου, Manager
Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρίες όλο και
πιο συχνά επιλέγουν να προβαίνουν
σε πράξεις μεταβίβασης (εξαγορές,
συγχωνεύσεις κλπ) με σκοπό να
αποκτήσουν μία νέα δυναμική η οποία
προσβλέπει στην εμπιστοσύνη των
επενδυτών και εξασφαλίζει την άνοδο της
τιμής της μετοχής τους. Η πιο πρόσφατη
Technology
Retail προβλέπει τις ενέργειες
στις
Agriculture/landscape/land mass ρύθμιση που
Office materials
Gestures and speech
People
οποίες θα πρέπει να προβούν οι εργοδότες
Gestures and speech
People
ως προς την ρύθμιση των εργασιακών
σχέσεων κατά τη μεταβίβαση των
επιχειρήσεωνRetail
είναι το Π.Δ.178/2002. Technology
Agriculture/landscape/land mass
Κατά τη μεταβίβαση οι εργοδότες θα
πρέπει:
α) να προβούν σε μία σειρά
ενεργειών και γνωστοποιήσεων
προς τους δημόσιους φορείς
όπως ενδεικτικά αναφέρονται
παρακάτω,

Office materials

Office materials

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 178/2002
προβλέπεται ότι δια της μεταβιβάσεως
και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα
υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις
που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση
ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στο
διάδοχο. Ακόμα προβλέπεται ότι, με
την επιφύλαξη των ρυθμίσεων για
Construction
υφιστάμενα
συστήματα επαγγελματικής
ή διεπαγγελματικής ασφάλισης, μετά
τη μεταβίβαση ο διάδοχος εξακολουθεί
να τηρεί τους όρους εργασίας που
προβλέπονται Construction
από συλλογική σύμβαση
εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό
ή ατομική σύμβαση εργασίας.

SEARCH

SEARCH

Σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και
σύμφωνα με τα ισχύοντα, υπάρχει η
υποχρέωση ενημέρωσης του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αναλυτικότερα,
γνωστοποιήσεις θα πρέπειBlanks
να υποβληθούν
στις υπηρεσίες της Επιθεώρησης
Εργασίας, του ΕΦΚΑ, και του ΟΑΕΔ.

β) να προβούν στην ένταξη των
εργαζομένων της μεταβιβάζουσας
εταιρίας στα
δεδομένα της
Gestures and speech
People
Εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες
διαδόχου, και
μεταβίβασης, η διάδοχος εταιρία
γνωστοποιεί
Blanks στην Επιθεώρηση
γ) να αντιμετωπίσουν το ζήτημα
Εργασίας την πράξη μεταβίβασης
τυχόν διαφορών στους όρους
των εργασιακών σχέσεων μέσω της
Gestures and speech
People
εργασίας των εργαζομένων
της
υποβολής συμπληρωματικού πίνακα
μεταβιβάζουσας και της διαδόχου
ωραρίου στο ΕΡΓΑΝΗ. Σε αυτόν τον
εταιρίας.
πίνακα καταχωρούνται τα στοιχεία των
εργαζόμενων της μεταβιβάζουσας εταιρίας.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην
καταχώρηση της ημερομηνίας πρόσληψης
Blanks
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Σε περίπτωση μεταβίβασης
επιχείρησης, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις από την εργασιακή
σχέση μεταβιβάζονται αυτοδικαίως
και ως έχουν, στον διάδοχο
εργοδότη.

καθώς θα πρέπει να δηλώνεται η
ημερομηνία κατά την οποία οι εργαζόμενοι
προσλήφθηκαν στην μεταβιβάζουσα
εταιρία. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να
επαναληφθεί εφόσον η μεταβιβάζουσα
εταιρία απασχολεί δανειζόμενο προσωπικό
μέσω Ε.Π.Α.
Επιπλέον, η εταιρία προβαίνει σε
γνωστοποίηση της μεταβίβασης των
εργασιακών σχέσεων στον ΕΦΚΑ. Η
γνωστοποίηση υποβάλλεται στο τμήμα
εσόδων του οικείου υποκαταστήματος.
Συνήθως ζητείται μία επιστολή με τη
δέσμευση της εταιρίας για τη συνέχιση των
εργασιακών δικαιωμάτων. Συνοδευτικά,
υποβάλλεται μία ονομαστική κατάσταση
των εργαζομένων ή ο συμπληρωματικός
πίνακας προσωπικού της παραπάνω
παραγράφου. Αντίστοιχη γνωστοποίηση
υποβάλλεται και στην οικεία υπηρεσία του
ΟΑΕΔ.

Τέλος, με βάση το άρθρο 8 του π.δ.
178/2002, ο μεταβιβάζων και ο διάδοχος
εργοδότης υποχρεούνται να παρέχουν
πληροφόρηση στους εκπροσώπους των
εργαζομένων τους που επηρεάζονται
από τη μεταβίβαση, για σειρά ζητημάτων
που σχετίζονται με τη μεταβίβαση και την
εργασία.

Συμπερασματικά, πράξεις μεταβίβασης
εντοπίζονται µε ιδιαίτερα μεγάλη
συχνότητα σε πολλούς κλάδους
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως
αυτοκινητοβιομηχανίες, επιχειρήσεις
παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
τηλεπικοινωνίες, στις αερομεταφορές, στις
εταιρίες παροχής τεχνολογιών αιχµής, κλπ.
Η διαδικασία της μεταβίβασης επιχείρησης
χρήζει στενής νομικής παρακολούθησης
καθώς αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία,
δεδομένου του ότι τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις από την εργασιακή σχέση
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και ως έχουν
Στα πλαίσια εναρμόνισης των αμοιβών και
στο διάδοχο εργοδότη. Παράλληλα όμως
παροχών, η διάδοχος εταιρία θα πρέπει
με τον διάδοχο, παραμένει υπεύθυνος
να μελετήσει με ιδιαίτερη προσοχή τις
εις ολόκληρο (εξίσου) και ο μεταβιβάζων
συμβάσεις εργασίας που έχουν συναφθεί
εργοδότης για τις υποχρεώσεις που
μεταξύ της μεταβιβάζουσας και των
προκύπτουν από τη σχέση εργασίας μέχρι
εργαζομένων και να προβεί στις αντίστοιχες τον χρόνο που αναλαμβάνει η διάδοχος
ενέργειες έτσι ώστε να προκύπτει η
εταιρία.
εναρμονισμένη συνέχιση των εργασιακών
σχέσεων.
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RSM world day

RSM WORLD DAY 2017
INNOVATION THROUGH COLLABORATION
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, η RSM γιόρτασε
για 6η φορά την παγκόσμια ημέρα RSM «RSM
WORLD DAY».

τοπική κοινωνία τους αλλά και πραγματοποιούν
φιλανθρωπικό έργο γύρω από μια ξεχωριστή αξία
κάθε χρόνο.

Κάθε χρόνο το παγκόσμιο δίκτυο της RSM
αφιερώνει μια ημέρα κατά την οποία όλες οι
εταιρίες-μέλη της γιορτάζουν τις κοινές αξίες μέσα
από τις οποίες λειτουργούν και αναπτύσσονται - τη
συνεργασία, τη διορατικότητα και την κατανόηση
των αναγκών της αγοράς και του επιχειρείν προς
όφελος των πελατών της αλλά και της ίδιας της
εταιρίας. Για το λόγο αυτό, 41,400 συνεργάτες,
από τα 800 γραφεία της RSM σε 120 χώρες ανά
τον κόσμο συμμετέχουν σε δραστηριότητες στη

Για το 2017 η RSM αφιέρωσε την Παγκόσμια
Ημέρα της στην Καινοτομία μέσα από τη
Συνεργασία, η οποία διέπει τον τρόπο σκέψης
και λειτουργίας του δικτύου. Μέσα από το
κεντρικό μότο της RSM, “The Power of Being
Understood”, υιοθετούμε την κουλτούρα
της καινοτομίας έτσι ώστε να μπορούμε να
προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις οι οποίες
θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν παρά τις
συνεχείς μεταβολές της εποχής μας.
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Για την ημέρα αυτή, η RSM Ελλάδος
πραγματοποίησε το ‘Innovation Quest’, μια
δραστηριότητα στο κέντρο της πόλης μας με
σταθμούς. Η ομάδα της RSM Ελλάδος χωρίστηκε
σε 6 μικρότερες ομάδες από τα 6 τμήματα της
εταιρίας και λύνοντας γρίφους στους διάφορους
σταθμούς της πόλης μας ανακάλυψαν γεγονότα
που σηματοδότησαν την εποχή τους και άλλαξαν
τον τρόπο ζωής μας όπως η τηλεπικοινωνία, το
ρεύμα, η ατμομηχανή, το χαρτί, το αεροπλάνο και
άλλα πολλά. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα της
RSM Ελλάδος εμπνεύστηκε έτσι ώστε να φέρει
ακόμη πιο έντονα στις υπηρεσίες και στον τρόπο
λειτουργίας της RSM την καινοτομία.

Παράλληλα με τη Παγκόσμια Ημέρα για το 2017,
η RSM πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του
Σεπτεμβρίου, σε παγκόσμιο επίπεδο το ‘Global
Innovation Competition’. Τα μέλη της RSM είχαν
την δυνατότητα να προτείνουν ιδέες σχετικά με
την εξέλιξη του δικτύου για καινοτόμες υπηρεσίες,
διαδικασίες και πρακτικές. Αυτές οι προτάσεις θα
αξιολογηθούν και θα υιοθετηθούν από την RSM
ανά τον κόσμο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Παγκόσμια Ημέρα RSM
βραβεύτηκε τον Μάρτιο του 2013 με το Editor’s
Special Award ως ‘Global Initiative of the Year’ στα
International Accounting Bulletin Awards.
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Αθήνα
Πατρόκλου 1 & Παραδεισου,
151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τ. 210 6717733, F. 210 6726099

Θεσσαλονίκη
Φράγκων 6-8 & Δωδεκανήσου,
546 26 Θεσσαλονίκη
T. 2310 552039,  F. 2310 552039

Εmail: info@rsmgreece.gr
W: www.rsmgreece.gr
Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να είναι
βασισμένες σε αρχές οι οποίες υπόκεινται σε αλλαγές και δεν αποτελούν υποκατάστατο
επαγγελματικών συμβουλών ή υπηρεσιών. Το έγγραφο αυτό δεν περιλαμβάνει
ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές, οικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή άλλου
είδους επαγγελματικές συμβουλές. Προτού γίνει χρήση των πληροφοριών αυτών
συνιστάται η συμβουλή από αρμόδιο επαγγελματία. Η RSM Greece ΑΕ, οι θυγατρικές και
συνδεδεμένες εταιρίες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία
λόγω των πληροφοριών που εσωκλείονται στο έγγραφο αυτό. Η αλληλογραφία αυτή
αποστέλλεται σε άτομα τα οποία έχουν εγγραφεί για την λήψη αλληλογραφίας ή άτομα τα
οποία πιστεύουμε πως βρίσκουν ενδιαφέρον στην θεματολογία του εγγράφου.
Η RSM Greece AE είναι μέλος του δικτύου της RSM. Κάθε μέλος του δικτύου της RSM
είναι ανεξάρτητη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, η
οποία λειτουργεί αυτοτελώς. Το δίκτυο της RSM δεν αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο
σε καμία χώρα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα (www.rsm.global/greece/about-us) για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την RSM Greece και την RSM International.
Η RSM® και το λογότυπο της RSM είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της RSM
International Association.
©2017 RSM Greece AE. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
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