
 

 

VNT Auditing sa 

Ορκωτοί  Ελεγκτές  Λογιστές 

Σύμβουλοι  Επιχειρήσεων  

 

Η εταιρεία μας διαθέτει στελέχη που φιλοδοξούν να προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών 

μας. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να σας παρέχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 

εφαρμόζοντας την υψηλών προδιαγραφών τεχνογνωσία που διαθέτουμε, τις ποιοτικές 

υπηρεσίες και την άμεση ανταπόκρισή μας στα θέματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία σας 
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Οι αξίες μας  

 

Οι Βασικές αξίες μας: 

 

Ομαδικό Πνεύμα 

Υπευθυνότητα 

Ευελιξία 

Ειλικρίνεια 

Σεβασμός  

Διορατικότητα  

 

Στην εταιρεία μας συμβουλεύουμε τους πελάτες μας, βασιζόμενοι στην ειλικρίνεια, την εμπειρία 

και τη διορατικότητα μας. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε την κάθε εταιρεία να εκμεταλλευτεί 

σωστά τις δυναμικές της. Με αυτόν τον τρόπο ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς. 

Η εταιρεία «VNT Auditing sa» είναι εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων 

Επιχειρήσεων, ανεξάρτητο μέλος της ECOVIS INTERNATIONAL, μέλος του Σώματος Ελλήνων 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

(ΕΛΤΕ). 

Φιλοδοξία μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Για το λόγο 

αυτό, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην κατανόηση των δραστηριοτήτων τους, των αγορών μέσα στις 

οποίες δραστηριοποιούνται, των επιχειρηματικών τους στόχων και δυνατοτήτων και ειδικότερα των 

προβλημάτων που τους απασχολούν. 

Η δυναμική της εταιρείας μας βασίζεται στο έμπειρο προσωπικό της, το οποίο είναι σε θέση να 

εντοπίζει και να επιλύει τα οποιαδήποτε προβλήματα γρήγορα, με ερευνητική και αναλυτική σκέψη 

και ευελιξία.  
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Οι υπηρεσίες μας 

Ελεγκτικές υπηρεσίες 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, που στελεχώνουν την εταιρεία VNT Auditing sa, διαθέτουν 

μακροχρόνια προϋπηρεσία στις μεγαλύτερες διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες. Για αυτό το λόγο, οι 

παρεχόμενες ελεγκτικές και συναφείς ελεγκτικές υπηρεσίες είναι βασισμένες σε προηγμένες 

μεθοδολογίες και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και στις απαιτήσεις 

ενημέρωσης των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών. 

 

Με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε πελάτη 

Η ελεγκτική μας προσέγγιση, προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του 

κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας ποιοτικές ελεγκτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα και τη νομοθεσία στην Ελλάδα, σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Η μέθοδος που εφαρμόζουμε, εστιάζει την προσοχή μας στην κατανόηση των δραστηριοτήτων των 

πελατών και στη μελέτη των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των εταιρειών τους, ώστε να είναι 

εφικτή η ασφαλής πιστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και η διασφάλιση των συμφερόντων 

των επιχειρήσεων. 

Ο έλεγχος για μας, δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία, αλλά μία σε βάθος προσπάθεια γνώσης 

της επιχείρησης, ώστε να είμαστε σε θέση να προβούμε στις κατάλληλες υποδείξεις, με τελικό στόχο 

την ανάπτυξη και την εξέλιξή της. 

 

Κατηγορίες ελέγχων: 

 Έλεγχοι Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ) 

 Έλεγχοι Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ) 

 Επισκοπήσεις Οικονομικών Καταστάσεων (ΕΛΠ / ΔΠΧΑ) 

 Συναφείς Υπηρεσίες (Προσυμφωνημένες Διαδικασίες) 

 Οικονομικοί Έλεγχοι για Εισαγωγή Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

 Διαχειριστικοί Έλεγχοι 

 Έλεγχοι Ειδικών Αντικειμένων 

 Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης: Από τη χρήση 2011 και μετά, η φορολογική 

νομοθεσία ορίζει ότι οι εταιρίες που ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές 

υπόκεινται και σε φορολογικό έλεγχο από αυτούς.  
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Συμβουλευτικές υπηρεσίες  

Προτείνουμε άμεσες και ολοκληρωμένες λύσεις 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκτούν σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, εξαιρετική 

σπουδαιότητα για την επιτυχή εφαρμογή των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών 

στρατηγικών. 

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, είμαστε σε 

θέση να εντοπίζουμε αδυναμίες και πλεονεκτήματα και να προτείνουμε λύσεις άμεσες και 

αποτελεσματικές, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων. 

 

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες είναι: 

 

Υπηρεσίες Επιχειρησιακής Οργάνωσης 

και Στρατηγικής 

 Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.) 

 Έργα πρώτης μετάβασης στα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

 Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων, κοστολόγηση και λογιστική 

διοίκησης 

 Διερεύνηση και αντιμετώπιση ειδικών 

οργανωτικών, λογιστικών και 

διαχειριστικών θεμάτων. 

 Σύνταξη ή υποστήριξη κατά τη 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

ατομικών και ενοποιημένων με βάση 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

καθώς και τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.) 

 Εκτιμήσεις εσωτερικής αξίας 

οικονομικών μονάδων 

 Εκτίμηση της σχέσης ανταλλαγής 

μετόχων σε περιπτώσεις συγχώνευσης 

εταιρειών. 

 Συγχωνεύσεις και μετατροπές 

επιχειρήσεων 

 Μετατροπές Εταιρειών 

 Αποσχίσεις Κλάδων Επιχειρήσεων 

 Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου 

Αναδιάρθρωσης – Business Plan 

 Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας 

 Κατάρτισης προϋπολογισμών και 

σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων 

 Μελέτη, οργάνωση, πρώτη λειτουργία 

λογιστηρίων 

 Σεμινάρια Εκπαίδευσης (Δ.Π.Χ.Α., 

Ε.Λ.Π.) 

 

Εταιρική Χρηματοδότηση (Corporate 

Finance) 

 Due diligences 

 Εκτιμήσεις/ Αποτιμήσεις 

 Υποστήριξη στην Εξαγορά και Πώληση 

 Συγχωνεύσεις Εταιρειών 
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Αναδόμηση και Αναδιοργάνωση Εταιρειών 

 Μελέτες Σκοπιμότητας  

 Σχεδιασμός και Υποστήριξη 

Ολοκληρωμένων Συστημάτων 

Προϋπολογισμού (Budgeting) και 

Απολογισμού 

 Πραγματογνωμοσύνες 

 

 

Φορολογικές υπηρεσίες  

 

Εξειδικευμένες συμβουλές φορολογικού σχεδιασμού 

Βασιζόμενοι στα έμπειρα στελέχη μας παρέχουμε εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές, 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία παρέχουμε συμβουλές σε διεθνή φορολογικά και άλλα θέματα. 

 

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες αυτές είναι: 

 Προετοιμασία για διενέργεια 

φορολογικών ελέγχων, που 

αποσκοπούν στον προσδιορισμό τυχόν 

φορολογικών θεμάτων και υποβολή 

προτάσεων, για τη λήψη κατάλληλων 

μέτρων. 

 Φορολογική υποστήριξη σε 

περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων 

 Ενδικοφανής Προσφυγή  

 Φορολογικές Υπηρεσίες για Εξαγορές 

και Συγχωνεύσεις 

 Γνωμοδοτήσεις σε θέματα φορολογίας 

εισοδήματος και ΦΠΑ. 

 Έλεγχος δηλώσεων: Φόρου 

εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης 

αξίας  και φόρου μεγάλης ακίνητης 

περιουσίας. 

 Συμβουλές επί θεμάτων συμβάσεων 

αποφυγής διπλής φορολογίας του 

εισοδήματος. 
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Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

 

Σύνταξη του φακέλου τεκμηρίωσης  

Τα στελέχη της VNT Auditing sa διαθέτουν την εμπειρία που απαιτείται για την ομαλή, έγκαιρη 

και ορθή προετοιμασία και επικαιροποίηση των φακέλων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών. 

Αναλαμβάνει τη σύνταξη του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλκών Συναλλαγών και την 

επισκόπηση του προς υποβολή Συνοπτικού Πίνακα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 

 

Περαιτέρω υπηρεσίες είναι: 

 Παροχή συμβουλών σε επαγγελματίες/ λογιστές που επιθυμούν να συντάξουν μόνοι τους το 

φάκελο τεκμηρίωσης. 

 Έλεγχος του φακέλου τεκμηρίωσης. Αναλυτικότερα, εξετάζουμε αν οι ενότητες που έχουν 

συμπεριληφθεί συνάδουν με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα κάθε φορά Νομοθεσία, 

προτείνουμε την καταλληλότερη μέθοδο τεκμηρίωσης βάσει των πραγματικών γεγονότων, 

δίνουμε κατευθύνσεις για τη σωστή εφαρμογή της και εξετάζουμε την ποιότητα των 

συγκριτικών στοιχείων. Σε περιπτώσεις παρέκκλισης από την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων 

μπορούμε να προτείνουμε λύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος στο μέλλον. 
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Οι πελάτες μας  

 

Βιομηχανία 

 Πλαστικά 

 Χημικά 

 Υδατοκαλλιέργεια 

 Φαρμακευτική 

 Τρόφιμα (Τυποποίηση & 

Κονσερβοποιία) 

 Εταιρεία παραγωγής κρασιού 

 Κατασκευές 

Εμπόριο και Διαφήμιση 

 Αυτοκίνηση 

 Μοτοσυκλέτα 

 Φωτισμός 

 Αντικείμενα Σίτισης Ζώων 

 Ρουχισμός, Υπόδηση 

 Super Market 

 Τρόφιμα – Ποτά 

 Ιατρικός Εξοπλισμός 

Δημόσιος Τομέας 

 Ελληνικό Κοινοβούλιο 

 Δήμοι 

 Ιδρύματα 

 Δημοτικές Επιχειρήσεις 

Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνία 

 Υπολογιστές - Προγράμματα 

Λογισμικού 

 Υπολογιστές – Προγράμματα 

Hardware 

 Διαφήμιση 

Ναυτιλία 

 Σταθμός Ανεφοδιασμού πλοίων 

 Ναυπηγείο 

 Εκμετάλλευση λιμένα 

Υπηρεσίες 

 Ξενοδοχεία – Εστιατόρια  

 Εκθεσιακά Κέντρα 

 Κλινικές



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNT Auditing sa 

Λεωφ. Μεσογείων 396 

Αγία Παρασκευή 153 41 Αθήνα 

T: 210 600 5700 /01/02 

Φ: 210 600 5726 

Email: info@vntauditing.com 

Website: www.vntauditing.gr 

mailto:info@vntauditing.com
http://www.vntauditing.gr/

