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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Hellenic Auditing Company HAC) που εν συντομία θα

Ιστορικό

αποκαλείται «η Εταιρία», αποτελείται από

ένα δίκτυο ορκωτών ελεγκτών –

λογιστών, φορολογικών συμβούλων, οικονομικών συμβούλων και συμβούλων
επιχειρήσεων, με σημαντικές και εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτει ο καθένας
στον τομέα του.
Η Εταιρία παρέχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών
βασισμένων σε προηγμένες μεθοδολογίες, απαρτιζόμενο από στελέχη υψηλών
προδιαγραφών

σε

τεχνογνωσία,

ποιότητα,

ακεραιότητα,

εχεμύθεια

και

ανεξαρτησία, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων
καθώς και στις απαιτούμενες διατάξεις των εποπτικών αρχών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 και αποτελεί μια ταχύτατα ανερχόμενη

Ιστορικό

εταιρία όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, το πλήθος των πελατών και το ανθρώπινο
δυναμικό της. Σκοπός της είναι να συνεισφέρει στην αναβάθμιση του ελεγκτικού
επαγγέλματος και για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση επαγγελματικών
υπηρεσιών από άρτια καταρτιζόμενο προσωπικό σε θέματα ελεγκτικών υπηρεσιών,
φορολογικών και οικονομικών συμβουλών, καθώς

και σε θέματα οργάνωσης

επιχειρήσεων, ανασύστασης επιχειρήσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών και
πολλών άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως η αγορά διαμορφώνεται στις
σημερινές οικονομικές συνθήκες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το όραμα και η αποστολή της Εταιρίας είναι να παρέχει στους πελάτες της (Εταιρίες και

Όραμα και
Αποστολή

Οργανισμούς) υψηλού επιπέδου ποιοτικές υπηρεσίες και λύσεις, προκειμένου να της δοθεί η
δυνατότητα να έχει την καλύτερη δυνατή διατήρηση μακροπρόθεσμων συνεργασιών,
σχέσεων και οικονομικών αποτελεσμάτων. Επίσης άμεσος στόχος της είναι η σύνδεσή της με
ένα διεθνή οργανισμό, με

δίκτυο παροχής υπηρεσιών στους αντίστοιχους τομείς που

δραστηριοποιείται η Εταιρία σε Πανευρωπαϊκό ή/και Παγκόσμιο επίπεδο.

Η Εταιρία

ανταποκρινόμενη στην παγκοσμιοποίηση και την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των αγορών,
έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τις ανάγκες των πελατών της, ώστε με την επαγγελματική
εμπειρία των στελεχών της να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες με την παροχή Υψηλής
Ποιότητας υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί ο στόχος της Ποιότητας έχουν καθιερωθεί
διαδικασίες ποιότητας οι οποίες εποπτεύονται από την επιτροπή ελέγχου και ποιότητας της
Εταιρίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για την επίτευξη του στόχου της Ποιότητας η Εταιρία επενδύει σε:

Όραμα και
Αποστολή

•

ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία – αξιοπιστία - εχεμύθεια

•

διαδικασίες: σχεδίαση και εκτέλεση των κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα με
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ) ώστε να γίνει ορθά η τεκμηρίωση τόσο των ελεγκτικών
όσο και των μη-ελεγκτικών διαδικασιών.

•

έλεγχο διαδικασιών και επανεξέτασης ώστε να διασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα ελέγχου
έχει ολοκληρωθεί και έχουμε καταλήξει στα σωστά συμπεράσματα

•

αναθεώρηση πολιτικών ανάλογα με το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον

•

συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών

•

πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας με τον πελάτη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το προσωπικό της Εταιρίας απαρτίζεται από ταλαντούχα

Προσωπικό

στελέχη με διαφορετική και σημαντική προϋπηρεσία και στα
οποία η Εταιρία επενδύει με συνεχή εκπαίδευση (σεμινάρια,
εκπαιδευτικές

ημερίδες,

ενδοεταιρικά

σεμινάρια,

επιστημονικές παρουσιάσεις κλπ), ώστε να είναι συνεχώς
ενημερωμένα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις σε
λογιστικά, ελεγκτικά, χρηματοοικονομικά και φορολογικά
θέματα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Τα κύρια χαρακτηριστικά που απαρτίζουν το προσωπικό και τα στελέχη είναι σε
γενικές γραμμές τα παρακάτω:

Προσωπικό

•

Εμπειρία παροχής
αγορών/κλάδων

υπηρεσιών

•

Αξιοπιστία ως αποτέλεσμα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου

•

Αποδοχή από τους πελάτες ως αποτέλεσμα της πολύτιμης εμπειρίας τους καθώς
και της μεθόδου διεξαγωγής της εργασίας που βασίζεται στο πνεύμα
ομαδικότητας μεταξύ συνεργατών και πελατών

•

Ευρύτητα στο καινούργιο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον που
διαμορφώνεται, καθώς και στις νέες δυναμικές, ώστε να καλύπτουν πλήρως τις
σημερινές απαιτήσεις των επιχειρήσεων

•

Γνώση της ελληνικής αγοράς και της ελληνικής κοινωνίας

•

Τεχνικές γνώσεις
δραστηριοποιείται

υψηλού

σε

επιπέδου

εταιρείες

στα

πολλών

γνωστικά

διαφορετικών

αντικείμενα

που
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Τομείς
Παρεχόμενων
Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:
•

Ελεγκτικές (Auditing)

•

Συμβουλευτικές (Consulting)

•

Φορολογικές (taxation)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Αναλυτική
Παρουσίαση
Τομέων
Τομέας Ελεγκτικών
Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο τομέας των Ελεγκτικών Υπηρεσιών προσφέρει, ενδεικτικά, τις παρακάτω
υπηρεσίες και λύσεις, σε Εταιρίες που εκ του νόμου ελέγχονται από Ορκωτούς
Ελεγκτές Λογιστές, Εταιρίες εισηγμένες στο ΧΑ, Οργανισμούς μη κερδοσκοπικούς
και Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες.
1. Υποχρεωτικοί έλεγχοι και υπηρεσίες διασφάλισης
•

Τακτικός έλεγχος απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία

•

Τακτικός έλεγχος απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με τα ΔΠΧΑ

•

Έλεγχος επισκόπησης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2. Λοιποί έλεγχοι και υπηρεσίες διασφάλισης

Αναλυτική
Παρουσίαση
Τομέων
Τομέας Ελεγκτικών
Υπηρεσιών

•

Προαιρετικός έλεγχος

•

Έλεγχος για εισαγωγή στο ΧΑ

•

Εσωτερικοί έλεγχοι: εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχος του συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου, της λογιστικής παρακολούθησης και κοστολόγησης καθώς
και έκδοση Έκθεσης Ελέγχου για την επάρκεια του συστήματος Εσωτερικού
Ελέγχου

•

Διαχειριστικός έλεγχος

•

Έλεγχος Ευρωπαϊκού Προγράμματος

•

Έλεγχος για εθνικές και Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις / δάνεια / χρηματοδοτήσεις

•

Έλεγχος για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης μετά από δικαστική εντολή

•

Έλεγχος ΜΕΕΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Αναλυτική
Παρουσίαση
Τομέων
Τομέας Ελεγκτικών
Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
3. Λοιπές υπηρεσίες
•

Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

•

Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ

•

Εκθέσεις Ν. 2166/93 – 2190/1920 – 1297 για μετασχηματισμούς
επιχειρήσεων.

•

Αποτίμηση επιχειρήσεων

•

Διαχείριση κινδύνου (Risk Management)

•

Crisis Management
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Αναλυτική
Παρουσίαση
Τομέων
Τομέας
Συμβουλευτικών
Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο τομέας των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προσφέρει υπηρεσίες και λύσεις σε Εταιρίες,
κυρίως στις μικρομεσαίες αλλά και σχετικά μεγάλου μεγέθους Οργανισμούς και
επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται με την μορφή του Φυσικού προσώπου σε θέματα
όπως:
•

Στρατηγική και Οργάνωση

•

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

•

Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

•

Διασφάλιση Διοίκησης

•

Marketing, Πωλήσεις και Έρευνες Αγοράς

•

Παραγωγή και Logistics

•

Ανθρώπινοι Πόροι

•

Ειδικά Χρηματοοικονομικά θέματα

•

Λογιστική Υποστήριξη

•

Πληροφορική & Συστήματα Διοίκησης

•

Φορολογική & Νομική Υποστήριξη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Αναλυτική
Παρουσίαση
Τομέων
Τομέας
Φορολογικών
Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο τομέας των Φορολογικών Υπηρεσιών είναι στελεχωμένος
από επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται και
εξειδικεύονται στους φορολογικούς νόμους τόσο εντός της
Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
προς τους πελάτες εγγυώνται άριστης ποιότητας φοροτεχνικές
συμβουλές αλλά και ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων
υπηρεσιών το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στη φορολογική
συμμόρφωση. Αξιόπιστοι συνεργάτες μας, σε στενή
συνεργασία με τους πελάτες, παρέχουν φορολογικές και μη
συμβουλές ώστε να διασφαλίσουν την συνέχιση της πορείας
της επιχείρησης και την ανάπτυξή της.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδικασίες &
Διασφάλιση
Ποιότητας
Παρεχόμενων
Υπηρεσιών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρία ακολουθεί τις πολιτικές και διαδικασίες, που υποστηρίζονται από
τους κανόνες και αποφάσεις που απαιτεί η νομοθεσία και οι εποπτικές
αρχές . Σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας των εποπτικών αρχών, η
Εταιρία υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες που διέπουν τις
Ελεγκτικές διαδικασίες, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ),
αλλά και σύμφωνα με το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας 1. Έτσι η Εταιρία
διασφαλίζει ποιότητα – ακεραιότητα και ανεξαρτησία των παρεχομένων
υπηρεσιών της σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται.
Τέλος, μνημονεύουμε την, σε εξέλιξη, προσπάθεια μας να αναπτύξουμε
στα Ελληνικά, πλήρως εξελιγμένα ελεγκτικά εργαλεία
διεθνών
προδιαγραφών, ώστε να εξασφαλίζεται μια εις βάθος κατανόηση των
ελεγχόμενων επιχειρήσεων από ελεγκτές, που με συνέπεια υπηρετούν την
αποστολή τους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» είναι
εγγεγραμμένη:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
•

Στο Μητρώο Ελεγκτικών Εταιρειών του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Σ.Ο.Ε.Λ.) με αριθμό μητρώου 156.

•

Στο Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών γραφείων της ΕΛΤΕ
του αρ. 13 του ν.3693/2008 με αριθμό μητρώου 019.

•

Στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) με αριθμό μητρώου 271087.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ»
διαθέτει
Πιστοποιητικό για
το Σύστημα
Διαχείρισης,
σύμφωνα με το
πρότυπο EN ISO
9001:2008

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαδικασίες επιμόρφωσης του προσωπικού και
διασφάλισης ποιότητας
•

Σεμινάρια επιμόρφωσης στο ΙΕΣΟΕΛ

•

Σεμινάρια ACCA

•

Σεμινάρια επιμόρφωσης στους χώρους της
εταιρείας από εξωτερικούς επαγγελματίες
συνεργάτες
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Διευθύνσεις
γραφείων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, ΤΚ 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο: 2108228880 Φαξ: 2108228881
Email: info@hac-sa.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8, ΤΚ 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310581033 Φαξ: 2310581033
Email: lazaridis1nikos@yahoo.gr
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