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Εισαγωγή:

Σηµαντικότερα Συµπεράσµατα:

Η αγορά των υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή εµφανίζει δυναµική ανάπτυξη

και κατά το 2007 διατηρώντας 2ψήφιο ρυθµό ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών των 18 επιχειρήσεων του κλάδου µε

δηµόσια διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία ανήρθε σε € 175,5 εκ. µε αύξηση

12,2% έναντι του 2006. Η αύξηση είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς είχε

προηγηθεί σηµαντική ανάπτυξη κατά 14% το 2006 και κατά 12% το 2005.

Τα κέρδη προ φόρων ανήρθαν σε € 23,8 εκ. (+54%). Είναι δε

χαρακτηριστικό της καλής πορείας των επιχειρήσεων του κλάδου ότι οι 16 

επιχειρήσεις µε δηµόσια διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία :

• είναι στο σύνολο τους κερδοφόρες, από τις οποίες οι 14 σε

υψηλότερα επίπεδα από το 2006, 

• οι 16 επιχειρήσεις εµφανίζουν αυξηµένο κύκλο εργασιών σε

σχέση µε το 2006,

• το µέσο καθαρό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε περαιτέρω στο

16% το 2007, από 11,4% το 2006 και 7,9% το 2005.
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Περιγραφή Παραδοτέου:

Το παραδοτέο είναι στην Ελληνική γλώσσα, σας αποστέλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική

µορφή και περιλαµβάνει:

• Αρχείο µορφής Acrobat Reader µε τον σχολιασµό και τα συµπεράσµατα της

ποιοτικής & χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης του κλάδου.

• Αρχείο µορφής MS-Excel workbook το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά µεγέθη του

κλάδου, συνοπτικούς στατιστικούς πίνακες της ανάλυσης (µερίδια αγοράς, 
κατανοµή οικονοµικών καταστάσεων ανά ελεγκτική εταιρεία &  Win-Loss Matrix)

• Αρχείο µορφής MS-Excel workbook το οποίο περιλαµβάνει Βάση ∆εδοµένων µε

τις 9.644 επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί από Ελεγκτικούς Οίκους. Για καθεµία

Επιχείρηση παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

• Είδος Λογιστικού Προτύπου (ΕΛΠ ή IFRS)

• ∆ραστηριότητα

• Πλήρη Στοιχεία Επικοινωνίας

• Στελέχη

• Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη

• Ελεγκτικός Οίκος για τα έτη 2007 & 2006

• Όνοµα Ορκωτού Ελεγκτή για τα έτη 2007 & 2006



Η Hellastat:

H Hellastat A.E. (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονοµικών Πληροφοριών), 

ιδρύθηκε το 2002 από οµάδα στελεχών από το συµβουλευτικό και τραπεζικό χώρο

µε στόχο την παροχή υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών στον

κλάδο της οικονοµικής και επιχειρηµατικής πληροφόρησης, ερευνών αγοράς και

εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, η Hellastat αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του διεθνή οµίλου Standard 

& Poor’s, του µεγαλύτερου –παγκοσµίως- οργανισµού πιστοληπτικής αξιολόγησης

και είναι µέλος των ∆ιεθνών Οργανισµών της EADP (European Association of

Database & Directories Publishers) και ESOMAR (World Association of Opinion and

Marketing Research Professionals).

Τέλος, η Hellastat είναι σήµερα ο αποκλειστικός παροχέας οικονοµικών και

επιχειρηµατικών πληροφοριών του οµίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και

στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται εταιρείες και οργανισµοί όπως η Τράπεζα

Κύπρου, η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, η CITIBANK, η ASPIS BANK, η First

Business Bank, η Bank of America, ο όµιλος INTERAMERICAN, ο όµιλος

INTRACOM, κ.α. 

Κανείς άλλος δεν µιλά καλύτερα για τις Κλαδικές

Αναλύσεις µας από τους Πελάτες µας…

• ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ

• ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

• SUBERU MOTORS HELLAS

• KOSMOCAR

• ROCHE HELLAS

• FRIESLAND
• NESTLE

• PROCTER & GAMBLE

• KPMG

• PWC

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• LAVIPHARM

• BAYER HELLAS

Η Hellastat:

• DELLOITTE & TOUCHE

• ERNST & YOUNG
• EUROBANK

• BANK OF ATTICA

• CITIBANK

• TOYOTA HELLAS
• ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

• ΦΑΓΕ

• YARA

• DE AGOSTINI

• FOODLINK
• MULTIRAMA

• DELL


