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Κορυφαίες Επιχειρήσεις 

ΣΟΛ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. € 38.608.413   610

PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.  € 38.067.929   475

ERNST & YOUNG (HELLAS) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. € 25.989.312   304

DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.  € 24.020.408   360

GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  € 22.169.783   384

KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. € 14.176.431   180

Επωνυμία επιχείρησης Κύκλος εργασιών
2014

Προσωπικό

Στην παρούσα φάση στη χώρα μας δραστηριοποιούνται 46 ελεγκτικές εταιρείες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις εν λόγω επιχειρήσεις πολλές ιδρύθηκαν την 
τελευταία τριετία, μετά την απελευθέρωση ορισμένων διατάξεων που αφορούν στο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή και την ίδρυση ελεγκτικής εταιρείας (το 
2011).
Οι συνολικές πωλήσεις των ελεγκτικών εταιρειών, αυξήθηκαν κατά 20% περίπου το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 2013 ο αυξητικός ρυθμός 
επιβραδύνθηκε σημαντικά. Το 2014 ο κύκλος εργασιών των ελεγκτικών επιχειρήσεων κατέγραψε μείωση της τάξης του 6%. Η ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική 
συγκυρία, τα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων, η διεύρυνση του ανταγωνισμού στον κλάδο και η συνακόλουθη «πίεση» στις τιμές είναι οι 
βασικότεροι λόγοι της εξέλιξης αυτής. 
Με βάση τις ισχύουσες συνθήκες στην αγορά εκτιμάται ότι η μείωση των πωλήσεων του κλάδου συνεχίζεται και κατά το 2015.   
Η βασική πηγή εσόδων των ελεγκτικών εταιρειών είναι οι αμοιβές που προέρχονται από τους υποχρεωτικούς ελέγχους. Τα έσοδα που προέρχονται από τις 
υπηρεσίες υποχρεωτικών ελέγχων κάλυψαν το 72% περίπου των συνολικών πωλήσεων το 2014. Ο βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο είναι υψηλός 
δεδομένου ότι οι έξι (6) μεγαλύτερες εταιρείες κάλυψαν το 79% των συνολικών πωλήσεων το 2014. Αντίστοιχα, οι δέκα (10) μεγαλύτερες εταιρείες 
απέσπασαν  το 87% των συνολικών εσόδων του κλάδου το ίδιο έτος.

Διάγραμμα 1
Δείκτης εξέλιξης συνολικών πωλήσεων Ελεγκτικών εταιρειών 

(2010-2015)

Διάγραμμα 2
Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς Ελεγκτικών Υπηρεσιών, 

ανά Κατηγορία (2014)  

Ο Κλάδος στην Ελλάδα με μια ματιά  
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Υποχρεωτικοί Έλεγχοι
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Ο Κλάδος στην Ευρωπαϊκή – Διεθνή Αγορά 
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Η αγορά παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών διεθνώς κυριαρχείται από 4 μεγάλους ελεγκτικούς οίκους/δίκτυα (big 4), με δραστηριότητες σε πολλές χώρες.  Στη 
συνέχεια δίδεται συνοπτική περιγραφή των οίκων αυτών :

Η Deloitte Touche Tohmatsu είναι ένας διεθνής οργανισμός με παρουσία σε πάνω από 150 χώρες. Απασχολεί περί τους 224 χιλ. επαγγελματίες. 
Οι συνολικές πωλήσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο διαμορφώθηκαν σε $35,2 δισ. το 2015.

Η Ernst & Young δραστηριοποιείται σε πάνω από 150 χώρες (μέσω ανεξάρτητων εταιρειών-μελών). Απασχολεί περί τα 212 χιλ. άτομα.
Οι συνολικές πωλήσεις της παγκοσμίως ανήλθαν σε περίπου $28,7 δισ. το 2015.

H Grant Thornton, δραστηριοποιείται μέσω 121 ανεξάρτητων εταιρειών σε 130 χώρες. Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου διεθνώς υπολογίζονται 
σε περίπου $4,7 δισ. το 2014. 

Η PRICEWATERHOUSECOOPERS (PwC) διαθέτει δίκτυο εταιρειών-μελών σε 157 χώρες, οι οποίες απασχολούν περισσότερα από 208.000 άτομα. 
Οι συνολικές πωλήσεις της PwC διεθνώς διαμορφώθηκαν σε περίπου $35,4 δισ. το 2015.

Ποσά: σε δισ. $ 

Διάγραμμα 3
 Κατανομή εσόδων των 4 κορυφαίων ελεγκτικών οίκων διεθνώς (2015)

� Η επέκταση των ΔΠΧΑ σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

� Εάν υπάρξει προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων στην Ελλάδα, θα 
υπάρξει και ενίσχυση της 
ζήτησης  ελεγκτικών 
υπηρεσιών.

� Η ορθή κατανομή και 
απορρόφηση των πόρων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορεί να 
αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης  
της οικονομίας, γεγονός που θα 
επιδράσει (εμμέσως) θετικά στα 
έσοδα των ελεγκτικών 
εταιρειών.

� Η παρουσία διεθνών ομίλων με 
παγκόσμια εμβέλεια και ισχυρή 
φήμη.

� Το υψηλό επίπεδο κατάρτισης 
των απασχολούμενων στον 
κλάδο (επιστημονικό 
προσωπικό).

� Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο 
ενισχύει τη ζήτηση για παροχή 
ελεγκτικών υπηρεσιών 
(υποχρεωτικών ελέγχων, 
φορολογικών ελέγχων, κλπ.).

� Το ασταθές οικονομικό 
περιβάλλον και η 
«συρρίκνωση» των 
περισσότερων κλάδων-
πελατών, λόγω της ύφεσης.

� Τα μικρά μεγέθη (σε γενικές 
γραμμές) των εταιρειών της 
ελληνικής οικονομίας, τα οποία 
αποτελούν εμπόδια στην 
εξωστρέφεια.

� Η «πίεση» στις αμοιβές των 
ορκωτών ελεγκτών, η 
δυσχέρεια είσπραξης, οι 
αυστηρές ποινές και η απόκλιση 
μεταξύ των προσδοκιών των 
ενδιαφερόμενων μερών και του 
ρόλου του ελεγκτή.

Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία Ευκαιρίες Απειλές

Ανάλυση SWOT

� Η δυσκολία πρόσβασης στην 
τραπεζική χρηματοδότηση και η 
έλλειψη κεφαλαίων για 
επενδύσεις.

� Η επιλογή «εξόδου» από την 
Ελλάδα από ορισμένους 
πολυεθνικούς επιχειρηματικούς 
ομίλους.

� Η μετακίνηση έμπειρου και 
καταρτισμένου δυναμικού στο 
εξωτερικό.

� Η μείωση της πελατειακής βάσης 
για τις ελεγκτικές εταιρείες 
(λόγω π.χ. διακοπής λειτουργίας 
επιχειρήσεων, κ.ά.).

>

>

>

>

Eλεγκτικές και συναφείς υπηρεσίες 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Φορολογικές υπηρεσίες
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Οικονομικές Επιδόσεις του Κλάδου
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο ομαδοποιημένος ισολογισμός του κλάδου, βάσει δείγματος 24 ελεγκτικών εταιρειών, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα 
δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία τόσο για το 2013 όσο και για το 2014. 

Από τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι, το σύνολο του ενεργητικού υποχώρησε (-2,5%) το 2014/13, λόγω κυρίως της μείωσης των διαθεσίμων. Από την άλλη 
πλευρά, τα ίδια κεφάλαια ήταν αυξημένα κατά 8,9%, ενώ και οι «μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις» αυξήθηκαν κατά 9,6%. Αντίθετα, οι 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν μειωμένες (-9,3%) το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις των 24 επιχειρήσεων του δείγματος ήταν μειωμένες κατά 7,6% το 2014/13, το δε μικτό κέρδος περιορίστηκε κατά 5,9%. Μικρή 
υποχώρηση εμφάνισαν και τα λειτουργικά αποτελέσματα. Οι μεταβολές αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα τελικά τη μείωση, κατά 10% περίπου, των κερδών (προ 
φόρου) των συγκεκριμένων εταιρειών, που διαμορφώθηκαν σε €16,3 εκ. το 2014. Ομοίως, τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν μείωση (-5,9%) το ίδιο έτος. Όλες οι 
εταιρείες του δείγματος ήταν κερδοφόρες.

Ποσά σε €

Λογαριασμός 2013 2014      Μεταβολή
(%)
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2,12

-24,91

-2,46

8,91
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-9,31

-2,46

-7,58

-5,91

-3,31

-9,96

-5,9

Καθαρά Πάγια 7.756.287 8.484.395

Αποθέματα 14.437 14.437

Απαιτήσεις 101.635.745 103.787.711

Ταμείο - Τράπεζες 24.828.537 18.642.701

Σύνολο Ενεργητικού 134.235.006 130.929.242

Ίδια Κεφάλαια 35.988.644 39.195.248

Μέσο.& Μακρο. Υποχ.& Προβλέψεις 13.901.442 15.239.599

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 84.344.918 76.494.401

Σύνολο Παθητικού 134.235.006 130.929.242

Αποτελέσματα Χρήσεως

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 209.514.137 193.624.949

Μικτό Κέρδος 45.201.390 42.530.851

Λειτουργικά Αποτελέσματα 17.094.672 16.529.448

Κέρδος Προ Φόρου Εισοδήματος 18.079.982 16.278.973

EBITDA 19.905.973 18.731.468

Πίνακας 1 
Συνοπτικός Ομαδοποιημένος Ισολογισμός

Ελεγκτικών Επιχειρήσεων 
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Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) 50,24 41,53

Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων (%) 13,47 12,43

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) 21,57 21,97

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%) 8,63 8,41

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA (%) 9,50 9,67

Σχέση Ξένων Προς Ίδια Κεφάλαια 2,73 2,34

Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών 15,33 17,78

Γενική Ρευστότητα 1,50 1,60

Ειδική Ρευστότητα 1,50 1,60

Ταμειακή Ρευστότητα 0,30 0,25

Μ.Ο Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων (ημέρες) 166 181

Μ.Ο Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών (ημέρες) 75 81

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων (ημέρες) 0 0

Διάρκεια Εμπορικού Κύκλου (ημέρες) 91 100

Δείκτης Παγιοποίησης (%) 5,78 6,48

2013 2014

Δείγμα Εταιρειών 24 24

Κερδοφόρες Εταιρείες 24 24

Αριθμοδείκτες
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